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Úvod 

Ukládání trestů je nejen jedním z nejdůležitějších úkolů trestního práva, ale má 

podstatný přesah i do oblasti ekonomiky a hospodaření státu, neboť výdaje na výkon trestů 

představují nezanedbatelnou položku státního rozpočtu. Je proto i zájmem politickým a 

ekonomickým, nikoliv jen morálním, ukládat tresty spravedlivé, které budou efektivní a 

nebudou proto zbytečně plýtvat veřejnými prostředky. Ukládání trestů proto považuji za téma 

velmi aktuální a celospolečensky důležité.  

Rozhodnutí o uložení trestu pachateli trestného činu je společně s rozhodnutím o vině 

nejdůležitějším, ale zároveň nejobtížnějším úkolem soudce. Zatímco o vině soud rozhoduje 

pouze ve dvou možných rovinách, tedy vinen či nevinen, rozhodnutí o trestu je mnohem 

komplikovanější. Soud má na výběr z mnoha variant a musí zvažovat více aspektů tak, aby 

byl uložený trest spravedlivý a způsobilý dosáhnout svého účelu. Přestože trest ukládá v 

konkrétním případě soud, podstatná část odpovědnosti za kvalitu trestání leží rovněž na 

bedrech zákonodárce. Diplomová práce se proto zabývá zkoumáním aspektů ovlivňujících 

ukládání trestu a to z obou perspektiv, jak soudu, tak zákonodárce. 

Ukládání trestů je trvalý proces hledání těžiště mezi zákonnou regulací, mírou 

nezávislosti soudu a jeho diskreční pravomocí, společenským naladěním a politickými vlivy. 

Ambicí této diplomové práce proto není nalézt dokonalý model pro ukládání trestů. Tato 

práce se omezí toliko na identifikaci, popis a hodnocení těchto vlivů, poukáže na 

problematické oblasti a předestře některé možné koncepty ukládání trestů inspirované 

zahraniční teorií a praxí.  

Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu a omezenému rozsahu diplomové práce není 

cílem této práce komplexně zpracovat téma ukládání trestů dospělým pachatelům, ale zaměřit 

se spíše na obecné principiální otázky. Úvodní část práce bude věnována rozboru pojmu trestu 

a jeho podstaty a systému trestů v českém právním řádu.  Vzhledem k tomu, že nejen pro 

ukládání trestu v konkrétním případě, ale i pro celkovou koncepci trestání hraje 

nezastupitelnou roli účel trestu, bude podstatná část práce věnována právě pojednání o něm, 

konkrétně pak jednotlivým teoretickým přístupům k chápání účelu trestu, jakož i problematice 

pojetí účelu trestu v českém právním řádu.  

Jádro práce představuje ukládání trestu jako takové, tedy volba druhu a výměry trestu. 

Nejprve bude věnována pozornost základním zásadám ukládání trestů, poté analýze 

jednotlivých aspektů determinujících druh a výměru uloženého trestu. U některých z nich je 

pak rovněž mým záměrem nabídnout čtenáři srovnání s obdobnými instituty využívanými 

v zahraničních právních řádech. Zejména ve druhé části se práce zaměří na jednotlivé aspekty 
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ukládání trestů a jejich propojování s relevantní judikaturou a také se bude věnovat některým 

aktuálním otázkám ukládání trestů.  

Cílem této diplomové práce je představit čtenáři problematiku ukládání trestů 

dospělým pachatelům spíše v užším smyslu, tedy jako volbu druhu a výměry trestu, a to jak 

v obecné rovině jako ucelený systém, tak se zaměřením na podrobnější analýzu jednotlivých 

dílčích prvků ovlivňujících uložení trestu v konkrétním případě. Současně s tím se pokusím 

zaměřit na některá úskalí a problematické otázky související s rozhodnutím o trestu a 

navrhnout jejich možná řešení.  Tato diplomová práce má rovněž přimět čtenáře zamyslet se 

nad tím, jaký trest je trestem spravedlivým a účelným a ukázat více možných koncepcí, kterak 

lze k ukládání trestů přistoupit.  
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1. Pojem a podstata trestu  

Pojem trestu není v současném trestním zákoníku, na rozdíl například od pojmu 

trestného činu, definován. V trestním zákoníku nalézáme toliko výčet jednotlivých druhů 

trestů, které je možné za trestný čin uložit. Nejedná se přitom o neobvyklou praxi, neboť 

pojem trestu bývá v moderních trestních zákonících definován spíše zřídka.
1
 

Existují různé teoretické metody, jak přistoupit k definování tohoto pojmu. 

V nejobecnější rovině by se dalo říci, že trest představuje následek protiprávního činu. Je 

důsledkem porušení zákonem uložené povinnosti a vzniku právní odpovědnosti. Trest je tedy 

sankcí za porušení práva, nikoliv však jedinou, a proto je v tomto ohledu třeba pro úplnost 

odlišit dvě základní oblasti právní odpovědnosti - trestněprávní a občanskoprávní. Zatímco 

převažujícím účelem občanskoprávní sankce je restituce, tedy návrat do předešlého stavu, 

trestněprávní sankce spočívají zjednodušeně zejména v ochraně společnosti a potrestání 

pachatele, odplatě.
2
 Podrobněji se účelem trestu budu zabývat v následujících kapitolách.  

1.1. Trest ve vztahu k ochranným opatřením  

Hovoříme-li o trestu jako o trestní sankci, tento pojem je rovněž obsažen v ustanovení 

§ 36 trestního zákoníku. Jedná se o obecnou kategorii, která zahrnuje tresty a ochranná 

opatření, z čehož je patrné, že český právní řád je postaven na dualismu trestních sankcí
3
. Ani 

v tomto případě však trestní zákoník nenabízí definici ochranného opatření jako druhu trestní 

sankce. Tresty a ochranná opatření představují z hlediska svých charakteristických znaků 

odlišné a relativně samostatné instituty, nicméně je spojují některé společné rysy. Domnívám 

se, že pro správné vnímání pojmu trestu je důležité tyto dva instituty řádně rozlišit. 

Podívejme se však nejprve, co mají tyto dva instituty společného. V první řadě je to 

skutečnost, že trestní sankce jako takové jsou jedním z nástrojů sociální kontroly a v rámci 

této kontroly přispívají k udržení společenského pořádku.
4
 Tresty a ochranná opatření jsou 

tedy spojeny stejným obecným cílem – obnovit a chránit narušený společenský pořádek. Oba 

druhy trestních sankcí mají též povahu prostředků státního donucení, je možné je uložit jen na 

základě zákona a jen soudu náleží výhradní pravomoc je ukládat.  

                                                 

1
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 12. 
2
 NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 234.  
3
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 435.  

4
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 5. 
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Jedním ze společných rysů je též aspekt újmy, kterou jejich výkon působí. Zde však 

narážíme na podstatný rozdíl v chápání újmy u obou institutů. V případě trestu platí, že újma 

je jeho imanentní součástí, je neoddělitelně spjatá s odplatnou funkcí trestu. Jedná se o újmu 

záměrnou, jež představuje zásah do základních práv a svobod, ať už do práv majetkových 

(např. peněžitý trest), osobnostních (nepodmíněný trest odnětí svobody) či jiných práv (trest 

ztráty čestných titulů a vyznamenání). Újma je v trestu vždy obsažena, dokonce i v případě 

podmíněného trestu odnětí svobody, kde se ale spíše jedná o újmu psychickou, vyvolanou 

pohrůžkou výkonu nepodmíněného trestu. Je však nutné zdůraznit, že tato újma není cílem 

trestu, jak by se někdy mohlo jevit, nýbrž je prostředkem jeho dosažení.
5
 Samozřejmě však 

existují případy, kdy újma tuto funkci fakticky nezastává, neboť je pro pachatele spíše 

vysvobozením, například ze života na ulici, kdy výkon trestu odnětí svobody může 

představovat možný způsob přečkání zimy
6
.  

V případě ochranného opatření je atribut újmy také obsažen, nicméně se zcela 

odlišným významem. Újma je zde pouze průvodním jevem, nikoli záměrně používaným 

prostředkem k dosažení cíle ochranného opatření, jelikož prostředky ochranného opatření 

mají charakter vesměs spíše terapeutický, léčebný, výchovný, případně zabezpečovací.
7
 

Pokud hovoříme o újmě, je třeba se pozastavit u otázky intenzity způsobené újmy, 

neboť i zde spatřujeme odlišnosti mezi oběma instituty. Trestní sankce představují 

nejvýraznější možný zásah do práv a svobod a měly by být užívány v souladu se zásadou 

subsidiarity trestní represe jako prostředek ultima ratio. Pro oba druhy trestních sankcí rovněž 

platí ustanovení § 38 odst. 2 trestního zákoníku o přiměřenosti k povaze a závažnosti 

spáchaného činu a poměrům pachatele, nicméně odlišná povaha trestů a ochranných opatření 

by měla být reflektována právě v tom, jaká váha je těmto kritériím přisuzována. V centru 

pozornosti soudu by se při zvažování intenzity ukládaného ochranného opatření, s ohledem na 

výše uvedené ustanovení, měl ocitnout pachatel, respektive jeho osobnost a nebezpečnost. 

Naproti tomu intenzita trestu by se měla primárně odvíjet od závažnosti a společenské 

škodlivosti spáchaného trestného činu.
8
 Právě s ohledem na odlišnou podstatu obou institutů 

by újma provázející výkon ochranného opatření měla vždy být méně citelná, než újma 

                                                 

5
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 10. 
6
 ŠARMANOVÁ, Šárka. Schválně kradou, aby se dostali na zimu do vězení [online]. 2012 [cit. 2021-02-15]. 

Dostupné z: https://www.denik.cz/zlinsky-kraj/schvalne-kradou-aby-se-dostali-na-zimu-do-vezni-20121016-

66zt.html  
7
 NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 48.  
8
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 11.  

https://www.denik.cz/zlinsky-kraj/schvalne-kradou-aby-se-dostali-na-zimu-do-vezni-20121016-66zt.html
https://www.denik.cz/zlinsky-kraj/schvalne-kradou-aby-se-dostali-na-zimu-do-vezni-20121016-66zt.html
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spojená s uložením trestu, ačkoliv lze přisvědčit tomu, že mnohdy není tento požadavek 

dodržen, kupříkladu zabezpečovací detence je omezení osobní svobody minimálně stejně 

citelné jako v případě nepodmíněného trestu odnětí svobody.
9
 Tato skutečnost je však zřejmě 

přirozeným důsledkem subjektivní povahy vnímání citelnosti trestu, která se odvíjí od situace 

a osobnosti konkrétního pachatele.  

Nyní se naopak zaměřme na to, v čem se tresty a ochranná opatření odlišují. Tresty a 

ochranná opatření se liší z hlediska okruhu osob, kterým je možné příslušné trestní sankce 

ukládat. Trest může být uložen na základě zákona za spáchaný trestný čin jeho pachateli za 

splnění všech podmínek pro vznik trestní odpovědnosti a bezprostředně může postihovat jen 

tohoto pachatele. Naproti tomu uložení ochranného opatření není tak přísně vázáno na 

spáchání trestného činu, někdy tato závislost dokonce zcela absentuje,
10

 a ochranné opatření 

je tak možné uložit například i osobě, která nebyla v době spáchání činu trestně odpovědná 

pro nepříčetnost. Ochranné léčení lze kupříkladu uložit i pachateli činu jinak trestného dle 

§ 99 odst. 1 trestního zákoníku. Ochranné opatření je též možno uložit osobě od pachatele 

odlišné, typickým příkladem je ochranné opatření zabrání věci dle § 101 trestního zákoníku.  

Důležitým rozdílem mezi tresty a ochrannými opatření je aspekt společenského 

odsudku, který se vyskytuje pouze u trestů. Trest symbolizuje zavrženíhodnost pachatelova 

jednání ze strany společnosti i státu, zároveň deklaruje solidaritu společnosti s obětí trestného 

činu.
11

 Společenský odsudek je, podobně jako újma, nutnou součástí trestu, jelikož právě 

veřejné negativní hodnocení skutku napomáhá udržovat výše zmíněný společenský řád a 

přispívá k upevňování morálních hodnot.  

1.2. Znaky trestu 

Lze shrnout, že trestem rozumíme opatření státního donucení ukládané soudy trestně 

odpovědnému pachateli trestného činu, kterým je tomuto pachateli záměrně působena újma a 

zároveň je vyjadřován odsudek jeho činu ze strany společnosti i státu.  

Výše uvedená definice samozřejmě není jediným možným způsobem, jak pohlížet na 

problematiku trestu. Jako příklad je možné uvést následujících pět atributů trestu podle Harta: 

i) trest v sobě vždy musí zahrnovat bolest nebo jiné následky, obvykle považované za 

                                                 

9
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 10. 
10

 NOVOTNÝ, František. Trestní právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. s. 48.  
11

 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 6.  
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nepříjemné, ii) trest musí být uložen za porušení právních pravidel, iii) musí být uložen 

skutečnému nebo alespoň předpokládanému pachateli za jeho čin, iv) trest je vědomě ukládán 

ze strany osob odlišných od pachatele, a nakonec v) trest ukládá entita, jejíž autorita je 

založena týmž právním řádem, který byl spáchaným činem narušen.
12

  

Závěrem bych ráda pro úplnost dodala, že v tomto kontextu za tresty nepovažuji jiná 

opatření, která jsou rovněž ukládána soudy či jinými orgány, byť se jejich povaha a obsah 

trestům podobají. Mám na mysli zejména sankce ukládané za přestupky a jiné správní delikty, 

které byť směřují ke stejnému cíli jako tresty uložené podle trestního zákoníku, od trestů se 

však podstatně odlišují zejména absencí tak výrazného společenského odsudku. Lze si to 

snadno představit v situaci, kdy společnost pravděpodobně méně (jestli vůbec) odsoudí 

člověka, který byl potrestán pokutou za překročení maximální povolené rychlosti jízdy v obci, 

než člověka, kterému byl uložen trest za spáchání krádeže. Těmito instituty se proto v mé 

práci nebudu dále zabývat.  

2. Systém trestů 

Jak jsem již předeslala v předchozí kapitole, trestní zákoník poskytuje výčet 

jednotlivých druhů trestů, které však nejsou v trestním zákoníku rozmístěny náhodně, nýbrž 

by měly tvořit ucelený systém. Systémem trestů tedy rozumíme takový systém, který 

obsahuje konkrétní druhy trestů vybraných a uspořádaných podle určitých hledisek.
13

  

2.1. Zásady spravedlivého systému trestů  

Při tvorbě tohoto systému by měl zákonodárce dbát určitých zásad a pravidel, aby byl 

systém nastaven řádně a spravedlivě. Především by v systému mělo být zastoupeno dostatečné 

množství druhů trestů, což poskytne při ukládání trestů dostatečnou variabilitu. Samozřejmě 

není žádoucí, aby toto množství bylo excesivní a zbytečně nedocházelo k znepřehlednění a 

zahlcení zákona. Je taktéž velmi důležité, aby jednotlivé tresty byly navrženy tak, aby 

umožňovaly individualizaci daného druhu trestu pro konkrétního pachatele a současně byl 

jejich dopad, resp. újma jimi způsobená, omezena pouze na pachatele a nepůsobila na třetí 

osoby. Zároveň je třeba dbát na to, aby tresty neměly nikdy takovou povahu, která by byla 

v rozporu se zásadou humanity, tedy nesmějí být kruté, nepřiměřené a jejich výkon nesmí 

ponižovat lidskou důstojnost. Tresty by rovněž neměly být takového charakteru, že by 

                                                 

12
 HART, H. L. A. The Concept of Law. Oxford: Claredon Press, 1961. s. 29. Cit. podle: TONRY, Michael. Why 

Punish? How Much?: A Reader on Punishment. Oxford University Press, 2011. s. 111.  
13

 KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. Praha: C.H. Beck, 2009. 

s. 466.  
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pachateli po výkonu trestu jakkoli bránily v opětovném začlenění do společnosti. 

Zákonodárce by při tvorbě systému trestu neměl zapomínat ani na skutečnost, že jakkoliv se 

tomu snaží předcházet, může dojít při ukládání trestu k justičnímu omylu, pročež by měl být 

systém vhodně uzpůsoben pro poskytnutí adekvátní reparace.
14

 

Lze tedy shrnout, že systém trestů v moderním právním řádu by měl být koncipován 

tak, aby byl dostatečně variabilní, co se rozmanitosti druhů trestů týče, přičemž jednotlivé 

tresty by měly být individualizovatelné za současného respektování zásady personality a 

humanity trestu. Systém trestů by rovněž neměl představovat překážku pozdější resocializace 

pachatele a měla by být zaručena reparabilita chybného trestu.  

2.2. Druhy trestů a trestní sazba 

Taxativní výčet konkrétních druhů trestů je, v souladu se zásadou nulla poena sine 

lege, obsažen v ustanovení § 52 trestního zákoníku. Výčet trestů, které je možné uložit za 

konkrétní trestné činy, nalezneme ve zvláštní části trestního zákoníku. Celý systém však dává 

smysl jedině za současného použití obecných pravidel pro ukládání trestů samostatně a vedle 

sebe obsažených v § 53 trestního zákoníku a samozřejmě kritérií stanovených pro ukládání 

jednotlivých druhů trestů.  

V českém trestním zákoníku jsou tresty koncipovány alternativně
15

, kdy soudu je 

poskytnuta relativní volnost ve výběru druhu trestu. To plyne právě z dikce § 53, dle kterého 

v případě, že trestní zákoník za některý trestný čin stanoví několik trestů, je možné uložit 

každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe. To nicméně neznamená, že 

by soudce byl ve svých úvahách striktně omezen pouze na druhy trestů, které jsou stanoveny 

v daných skutkových podstatách, což by ostatně ani nebylo příliš účelné, jelikož 

v převažujícím množství případů trestní zákoník stanovuje pro konkrétní trestný čin pouze 

trest odnětí svobody. V témže ustanovení je umožněno vedle trestů, které stanoví trestní 

zákoník navíc uložit i jiné tresty obsažené ve výčtu § 52, samozřejmě s respektem 

k pravidlům ukládání daného druhu trestu. Tím mám na mysli skutečnost, že některé tresty 

jsou pro určité typy pachatelů nevhodné, či je dokonce nepřípustné je některým pachatelům 

uložit, jako je tomu kupříkladu u trestu vyhoštění, který nemůže být uložen občanu České 

Republiky, nebo trestu obecně prospěšných prací, který nepřipadá v úvahu v případě 

zdravotně nezpůsobilého pachatele.  

                                                 

14
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 42.  
15

 NOVOTNÝ, František a kol.  Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 242.  
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Převážnou většinu trestů umožňuje trestní zákoník uložit jak samostatně, tak vedle 

sebe. Nicméně některé druhy trestů mají charakter trestů tzv. vedlejších, jde však pouze o trest 

ztráty čestných titulů nebo vyznamenání a ztráty vojenské hodnosti, a tyto nelze nikdy uložit 

samostatně.
16

 Ve výčtu ustanovení § 53 odst. 2 trestního zákoníku jsou pak obsaženy tresty, 

které lze ukládat samostatně, i když trestní zákoník ve zvláštní části za některý trestný čin 

tento druh trestu nestanoví.  

K dosažení co nejefektivnějšího působení na pachatele a adekvátní ochrany 

společnosti je někdy vhodné uložit více druhů trestů současně. Soudce je však v této situaci 

limitován kombinovatelností jednotlivých druhů trestů. Trestní zákoník až na výjimky
17

 

zpravidla nepřikazuje, aby některé druhy trestů byly ukládány společně
18

, avšak v některých 

případech to, zřejmě vhledem k povaze výkonu daných trestů, vylučuje. Jde například o trest 

domácího vězení, který je neslučitelný s trestem odnětí svobody či trest obecně prospěšných 

prací, jež rovněž nelze uložit vedle trestu odnětí svobody.  

Je zřejmé, že zákonodárce chce tímto postupem explicitně vyloučit situaci, kdy by byl 

nařízen výkon dvou zároveň uložených trestů, které by nebylo s ohledem na jejich povahu 

možné vykonat současně. Otázkou však je, zda zvolená formulace není příliš limitující, neboť 

zároveň působí jako překážka pro kombinované tresty. Mám na mysli například situaci, kdy 

by soud mohl uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, který by byl z části vykonán ve 

věznici a ve zbývajícím rozsahu jako trest domácího vězení. Jak vyplývá z průzkumu Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci, někteří soudci by takovou možnost uvítali.
19

 

Pro systém trestů však nejsou rozhodující pouze druhy trestů, ale též trestní sazba. 

Z hlediska praktického trestní sazba představuje zákonný rámec pro výměru trestu, 

z ideového hlediska je výrazem typového stupně nebezpečnosti činu pro společnost,
20

 jakýsi 

orientační indikátor závažnosti činu. Institut trestní sazby lze rovněž chápat jako prostředek 

tzv. zákonné individualizace trestu
21

, o čemž bude podrobněji pojednáno v následujících 

kapitolách.  

                                                 

16
 PÚRY, František. § 53 [Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní 

zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 726. 
17

 Za výjimku je možno považovat situaci, kdy je-li ukládán společný nebo souhrnný trest a v předchozím 

zrušovaném výroku o trestu byl obsažen trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, 

propadnutí majetku či propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, musí být obsažen i v novém výroku o 

trestu.  
18

 Tamtéž. 
19

 Scheinost, M. et al., 2014. Sankční politika pohledem praxe, Praha: IKSP. s. 11 
20

 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 171.  
21

 Tamtéž.  
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Některé trestní sazby, jsou v českém právním řádu stanoveny rámcově, pomocí horní a 

dolní, popřípadě jen horní hranice.
22

 Trestní sazba není specifikum pouze pro trest odnětí 

svobody a nemusí být vždy vyjádřena časově. Jako příklad lze uvést peněžitý trest, kde je 

trestní sazba formulována pomocí systému tzv. denních sazeb, jejich maximálního a 

minimálního počtu a výše. Horní i dolní hranice trestní sazby jsou však stanoveny i u 

takového trestu jako je zákaz činnosti, který tak lze uložit nejméně na 1 rok, nejvíce však na 

10 let, nebo trest obecně prospěšných prací. V rámci stanoveném trestní sazbou je pak soudci 

dán prostor, aby s přihlédnutím ke všem aspektům případu vhodně nastavil intenzitu 

zvoleného druhu trestu.  

Horní a dolní hranice trestní sazby jsou v zásadě nepřekročitelné, s výjimkou 

specifických případů vymezených zákonem. Jde zejména o případy splňující podmínky pro 

mimořádné snížení nebo mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody, či o případy, kdy se jedná 

o pachatele, který spáchal čin ve zmenšené příčetnosti nebo ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny. Ani tehdy však soudu není dána naprostá volnost, nýbrž je vázán 

přísnými pravidly o kolik může hranici překročit. Zcela samostatnou kategorii pak 

představuje trest výjimečný.  

2.3. Třídění trestů dle charakteristických znaků  

V rámci systému trestů je možno jednotlivé druhy trestů třídit z hlediska jejich 

společných charakteristik.  

2.3.1. Třídění dle určitosti trestní sankce 

Jednou z významných charakteristik je určitost trestní sankce. Jak jsem již zmiňovala 

v předchozí kapitole, druhy trestů jsou v českém trestním zákoníku stanoveny alternativně, 

trestní sazby rámcově. U trestů však můžeme zkoumat i jiné vlastnosti, zejména to, s jakou 

konkrétností zákon za jednotlivý trestný čin stanovuje druh trestu a jeho sazbu a jakou míru 

volnosti soudu při ukládání trestu poskytuje.  

Obecně existují tresty absolutně určité, relativně určité a absolutně neurčité.
23

 Tresty 

absolutně určité jsou takové, kde zákon stanový přímo druh trestu i jeho výměru. Za příklad 

takového trestu je možné považovat trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, který jako 

takový, vzhledem ke své povaze, trestní sazbu vůbec neobsahuje a ztráta čestných titulů a 

vyznamenání je trvalá. Trest, který rovněž můžeme zařadit k této skupině trestů, je výjimečný 

                                                 

22
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 172 
23

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 399. 
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trest odnětí svobody na doživotí, neboť ani zde není z hlediska doby jeho trvání soudu dána 

žádná diskrece. 

Naproti tomu v případě relativně určitých trestů je soudu prostor pro úvahu vymezen 

pomocí horní a dolní, popřípadě jen horní trestní sazby pro daný druh trestu. Typickým 

příkladem je právě formulace trestního zákoníku „bude potrestán trestem odnětí svobody až 

na dvě léta“ či „na 2 léta až 10 let“.  

Tresty absolutně neurčité se v českém právním řádu nevyskytují.
24

 Jde o takové tresty, 

kdy za trestný čin zákon nestanoví ani druh ani výměru trestu. Taková praxe by byla 

v rozporu se zásadou nulla poena sine lege a znamenala by nežádoucí právní nejistotu pro 

adresáty právních norem.  

2.3.2. Třídění dle působené újmy 

Neméně důležitou charakteristikou trestu je újma, kterou působí. V kapitole o pojmu a 

podstatě trestu jsem již vysvětlila, že újma je nedílnou součástí trestu a představuje 

nejzávažnější zásah do základních práv a svobod. V závislosti na tom, do oblasti jakých práv 

újma působí, pak můžeme jednotlivé druhy trestů dělit. Existují tresty zasahující osobní 

svobodu jedince, typicky trest odnětí svobody či trest domácího vězení, tresty postihující 

majetková práva, jako kupříkladu peněžitý trest, trest propadnutí věci nebo majetku a dále 

tresty ovlivňující jiná práva, jako je tomu u trestu ztráty čestných titulů a vyznamenání.
25

 

Na okraj je možné zmínit, že v českém právním řádu nemáme zakotven trest ztráty 

volebního práva. Nabízí se však otázka, zda, navzdory skutečnosti, že není tato sankce 

formálně zavedena, není výkon volebního práva fakticky omezen. Jelikož volební právo je 

základním atributem demokratického právního státu, domnívám se, že stojí za to, se nad touto 

problematikou krátce pozastavit. Některé právní řády
26

, i tehdy když nestanoví ztrátu 

volebního práva jako speciální druh trestu, spojují automaticky výkon nepodmíněného trestu 

odnětí svobody se ztrátou volebního práva. V České Republice představuje výkon trestu 

odnětí svobody zákonnou překážku volebního práva pouze ve volbách do zastupitelstev krajů 

a obcí, ostatních voleb se odsouzení v zásadě mohou účastnit. Praktické provedení této 

poměrně liberální úpravy s sebou však přináší jisté potíže, které vytvářejí překážky výkonu 

volebního práva vězňů. Problém zde podle Drápala a Antoše představuje absence platných 

                                                 

24
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 399. 

25
 NOVOTNÝ, František a kol.  Trestní právo hmotné. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 244.  

26
 Jako příklad lze uvést Spojené království, kde se jedná o tradiční praxi již od 19. století a ztráta volebního 

práva je chápána jako součást trestu, nicméně ve světle nálezu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hirst v 

United Kingdom došlo v této oblasti k vývoji. [Prisoners’ voting rights: developments since May 2015 [online]. 

19.11.2020 [cit. 2021-02-21]. Dostupné z: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7461/] 
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dokladů totožnosti, skutečnost, že vězni musejí být vedeni ve zvláštních seznamech, do 

kterých se musí registrovat s relativně velkým předstihem či špatné nastavení zvláštních 

podmínek, které v podstatě vyřazují většinu vězňů z účasti ve volbách do Senátu.
27

 Dle mého 

názoru by bylo vhodné, aby zákonodárce v budoucnu lépe upravil praktický výkon volebního 

práva vězňů, aby nedocházelo k jeho implicitnímu omezování či znemožňování pouze 

v důsledku jeho obtížné proveditelnosti. 

2.3.3. Třídění dle osoby pachatele 

Další možné hledisko třídění trestů závisí na osobě pachatele, resp. zda se jedná o 

tresty, které je možné ukládat jakémukoli pachateli, či zda existuje okruh pachatelů, u kterých 

je uložení daného trestu vyloučeno. Tak je tomu například u výše zmíněného trestu vyhoštění, 

jehož uložení, s ohledem na Listinu základních práv a svobod, nepřipadá v úvahu pro 

pachatele, který je občanem České Republiky či u trestu obecně prospěšných prací, který 

nemůže být uložen pachateli, jehož zdravotní způsobilost vylučuje jeho výkon. 

2.3.4. Třídění na tresty pravidelné a výjimečné  

Odborná literatura též hovoří o třídění trestů na tzv. pravidelné a výjimečné.
28

 

V našem případě takové členění odráží existenci trestů běžných, které lze uložit v relativně 

široké škále případů a trestu výjimečného, jehož aplikace je podmíněna, jak už název 

naznačuje, splněním poměrně přísných kritérií. Tento druh trestu může mít jednak podobu 

odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nebo odnětí svobody na doživotí. Z hlediska 

systematiky trestního zákoníku je výjimečný trest považován za zvláštní typ trestu odnětí 

svobody, nikoli za samostatný druh trestu.  

2.3.5. Třídění trestů na tresty spojené s odnětím svobody a tresty alternativní  

Aby byla kategorizace úplná, je nutné dodat, že tresty lze taktéž rozdělit do dvou 

skupin podle toho, zda se jedná o tresty spojené s odnětím svobody, či nikoliv. Ve vztahu 

k trestu odnětí svobody jsou pak v zásadě všechny tresty, které nejsou spojeny s odnětím 

svobody, tresty alternativními. Pojem alternativních trestů bychom mohli vcelku trefně popsat 

jako „…tresty, které bez toho, aby byly spojené s odnětím svobody, zaručují splnění účelu 

trestu stejně, jako kdyby byl na odsouzeném vykonán nepodmíněný trest odnětí svobody.“
29

 

                                                 

27
 ANTOŠ, Marek a Jakub DRÁPAL. Volební právo vězňů: zelená je teorie, šedý je strom života. Trestněprávní 

revue. 2012(10), s. 224 
28

 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. Wolters Kluwer Česká republika. 2010. s. 358.  
29

 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná čásť. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 361 
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Koncept alternativních trestů se zrodil z tzv. relativních teorií vysvětlujících účel 

trestu, jejichž bližší zkoumání bude též předmětem následujících kapitol. Tyto teorie vnímají 

trest jako prostředek dosažení ochrany společnosti zejména nápravou a výchovou pachatele a 

alternativní tresty se mnohdy jeví jako vhodnější prostředky k dosažení těchto cílů než izolace 

pachatele ve výkonu trestu odnětí svobody.  

Samotná existence alternativních trestů umožňuje naplnění důležité zásady, a sice 

zásady subsidiarity přísnější trestní sankce, podle které tam, kde postačí uložení trestní sankce 

méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější. Tuto zásadu navíc 

doplňuje také zásada subsidiarity nepodmíněného trestu odnětí svobody v ustanovení 

§ 55 odst. 2 trestního zákoníku, ze kterého vyplývá, že soud by měl v případě trestných činů, 

u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let, upřednostňovat tresty nespojené 

s odnětím svobody.
30

 Soud má tedy díky alternativním trestům při výběru druhu trestu větší 

variabilitu a jeho povinnost uložit trest co možná nejvíce individualizovaný je tak o něco 

snáze proveditelná, než kdyby byl při svém rozhodování omezen jen na trest odnětí svobody.  

Alternativní tresty nejen, že nejsou obtěžkány nežádoucími jevy doprovázejícími 

nepodmíněný trest odnětí svobody, jako je kupříkladu izolace pachatele, přerušení rodinných 

vazeb, vystavení pachatele vlivu nepříliš motivujícího vězeňského prostředí, vysoké nároky 

na státní rozpočet spojené s pobytem ve věznici apod., ale přinášejí s sebou zároveň řadu 

výhod. Jednak představují prostředek ke snížení stále příliš vysoké vězeňské populace,
31

 což 

znamená úsporu nákladů ze strany státu, ale hlavně disponují výrazně širší škálou prostředků, 

jak výchovně působit na pachatele, vést ho k nápravě a prostřednictvím prevence dosahovat 

ochrany společnosti.  

Alternativní tresty můžeme též vnitřně diverzifikovat na tradiční, k nimž řadíme 

zejména peněžitý trest a na tzv. alternativní tresty s pozitivním obsahem. Těmi jsou míněny 

tresty, jejichž výkon vyžaduje součinnost na straně pachatele i společnosti, tedy vůli pachatele 

trest řádně vykonávat a ochotu společnosti umožnit mu tak činit. Jako typický příklad může 

posloužit trest obecně prospěšných prací.
32

 

V návaznosti na výše uvedené je otázkou, kam ze systematického hlediska zařadit 

podmíněný trest odnětí svobody. Pokud bychom se řídili striktně dle trestního zákoníku, 

z ustanovení § 52 odst. 2 celkem jednoznačně vyplývá, že je považován pouze za variaci 

                                                 

30
 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. Wolters Kluwer Česká republika. 2010. s. 359.  

31
 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ. Ukládání trestů a jejich výkon. 2020. s. 55-56. 

32
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 42.  
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trestu odnětí svobody, shodně s podmíněným odsouzením k trestu odnětí svobody 

s dohledem. Z teoretického hlediska se však považuje spíše za samostatný druh trestu.
33

 Pro 

tuto variantu hovoří i komparace se zákonem č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, kde je upraven jako samostatný druh trestu. 

2.4. Odklony jako materiální trestněprávní sankční formy na procesním pozadí  

Solnař v souvislosti s alternativními tresty též zmiňuje různé formy odklonů, které 

jsou však v našem právním řádu považovány za institut trestního práva procesního. Spatřuje v 

nich jeden ze způsobů sankcionování spáchaného činu, byť ve formě náhrady škody 

poškozenému či složení peněžní částky k obecně prospěšným účelům a s odkazem na jejich 

procesní povahu je označuje za „materiální trestněprávní sankční formy na procesním 

pozadí“.
34

 Podobný názor vyjadřuje také Novotný.
35

 

Vzhledem k cílům, kterých je prostřednictvím odklonů dosahováno, někdy bývají 

označovány jako „třetí kolej sankcí“ 
36

 vedle trestů a ochranných opatření. Odklony lze 

považovat za projev tzv. restorativní justice, původně americké koncepce, která spatřuje 

řešení spáchaného trestného činu spíše v posílení role procesních stran a obnovení narušených 

společenských vazeb a způsobených škod, než v potrestání pachatele. Idea restorativní justice 

klade důraz zejména na to, aby pachatel přijal zodpovědnost za své činy a pochopil jejich 

reálný dopad na jiné osoby, nikoli aby pouze strpěl trest, který mu byl uložen. Zároveň by měl 

takový způsob řešení mít efektivnější dopad na poškozeného, kterému by měl poskytnout 

adekvátní zadostiučinění jak po materiální, tak psychologické stránce.
37

  

Typickou vlastností odklonů je omezená použitelnost pouze pro situace menší 

společenské škodlivosti, jelikož jejich aplikace je přípustná pouze v případě přečinů. 

Charakteristickým rysem odklonů, dokládajících jejich spojení s teorii restorativní justice je 

mimo jiné skutečnost, že pachatel se musí k činu doznat, resp. prohlásit, že skutek spáchal a 

prokázat tak, že si svou vinu uvědomuje. Pachatelovo doznání je zpravidla jednou 

z obligatorních podmínek použití odklonu.  

V českém právním řádu připadají pro dospělé pachatele v úvahu v zásadě tři typy 

odklonů – podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení trestního stíhání a 

                                                 

33
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 407.  

34
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 7.  
35

 NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. Wolters Kluwer Česká republika. 2010. s. 367.  
36

 Tamtéž.  
37

 LIEBMANN, Marian. Restorative Justice : How It Works. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007. s. 27-
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narovnání. Odklony se od hmotněprávních trestních sankcí liší zejména tím, že modifikují 

průběh trestního řízení v tom smyslu, že vůbec nedojde k vyslovení viny pachatele a uložení 

trestu.
38

 Místo trestu jsou však pachateli ukládány různé povinnosti a omezení, jako například 

složení peněžité částky na pomoc obětem trestné činnosti či povinnost zdržet se během 

zkušební doby určitých činností. Porušení těchto podmínek pak pro pachatele znamená, že 

trestní stíhání bude opět pokračovat. 

3. Účel trestu  

Jaký je účel trestání? Jakkoli můžeme namítat, že je to spíše otázka pro filozofa, nikoli 

pro právníka, je to otázka klíčová, kterou si musíme nevyhnutelně položit, pokud se 

pokoušíme porozumět problematice ukládání trestů. Uložení správného a spravedlivého 

trestu, což je jistě cílem každého demokratického právního systému, je totiž s hledáním 

odpovědi na tuto otázku neoddělitelně spjato. Tuto otázku si však nepokládají pouze soudci, 

na kterých v danou chvíli leží břímě rozhodnutí o trestu, ale především by si jí měl pokládat 

zákonodárce, neboť konstrukce systému trestů, jíž jsou soudy nakonec vázány, je v jeho 

rukou a je jeho úkolem vytvořit takovou cestu, která povede ke kýženému cíli. Hledání 

odpovědi je však dlouhodobý proces tím spíše, že se proměňuje v čase spolu se společností.  

Jak jsem již naznačila výše, tuto otázku lze formulovat různými způsoby, v závislosti 

na tom, z jakého úhlu pohledu se na problematiku účelu trestu díváme. Jinak se na ni bude 

dívat odborník z oboru trestního práva, respektive penologie, který se bude soustřeďovat 

zejména na nalezení vhodné odpovědi ve vztahu k otázce, jak snížit kriminalitu. Filozof se 

nejspíše zaměří na oblast samotného ospravedlnění trestu, psycholog bude zkoumat dopad 

trestu na individuálního pachatele, zatímco z hlediska sociologického a kriminologického 

bude předmětem zkoumání účinek trestu uloženého pachateli na společnost jako celek. Je 

však důležité si uvědomit, že zmiňované vědní oblasti nejsou izolované, naopak se navzájem 

doplňují a ovlivňují. Proto bychom v ideálním případě měli při hledání účelu trestu pozorovat 

a hodnotit jednotlivé aspekty komplexní optikou.  

3.1. Teorie trestání 

Úsilí nalézt odpověď na otázku účelu trestu vykrystalizovalo do podoby dvou resp. tří 

teorií, pomocí nichž si vysvětlujeme účel trestu dodnes – teorii absolutní, relativní a teorii 
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smíšenou.
39

 Tyto teorie reprezentují tři myšlenkové proudy, tři možné odpovědi na tutéž 

otázku. Každou z nich se pokusím přiblížit v následujících kapitolách. 

Považuji za vhodné doplnit, že vedle těchto, řekněme tradičních, teorií si můžeme trest 

samozřejmě zdůvodnit i za pomocí sociální psychologie či etiky.
40

 Z hlediska sociálně-

psychologického na sebe stát přebírá odpovědnost a zároveň pravomoc vyřešit narušení práva 

uložením trestu, čímž signalizuje, že není nutné ani žádoucí, aby lidé „brali spravedlnost do 

vlastních rukou“. Chceme-li takto zabránit lidem ve spontánním řešení svých příkoří bez 

jakýchkoli pravidel, jeví se nutně smysl trestu i v zachování práva jako takového. Pokud by 

porušení práva nebylo trestáno, právo by pozbylo závaznosti a stalo by se pouze souborem 

morálních pravidel. Z hlediska etického lze též za důvod existence trestu považovat státem 

poskytnutou možnost jakéhosi pokání pro pachatele v podobě trestu, které by v ideálním 

případě měl z vlastních pohnutek využít, na což se ovšem, dlužno dodat, nelze příliš spoléhat. 

3.1.1. Absolutní teorie  

Výklad tří tradičních teorií účelu trestu považuji za vhodné zahájit teorií absolutní, 

neboť je z hlediska historického vývoje teorií nejstarší. O jejím stáří svědčí zejména 

skutečnost, že svou podstatou nejvíce reflektuje tradiční podobu společnosti a v jejích 

prvotních podobách lze nalézt odkazy vypovídající o významné roli náboženství 

v každodenním lidském životě. Myšlenka trestu jako odplaty, tak jak je vnímána absolutními 

teoriemi, je lidem vlastní, neboť se s ní setkávají od raného dětství po celý život i mimo 

rovinu trestního práva. Již malé děti jsou vychovávány v duchu spravedlivé odplaty, kdy 

dobré chování bývá po zásluze odměněno, zatímco po každém porušení příkazu nebo zákazu 

přichází minimálně pokárání, v závažnějších případech trest.  

Jako pravděpodobně nejrannějšího zástupce této teorie můžeme uvést institut tzv. ius 

talionis, které je zaznamenáno ve slavném Chammurapiho zákoníku pocházejícího již z první 

poloviny 18. století př. n. l.
41

 Právě tento institut v sobě zrcadlí nejčistší podobu absolutní 

teorie – chápání trestu jako odplaty, což se dá jednoduše ilustrovat pomocí příkladu 

ustanovení z Chammurapiho zákoníku „jestliže plnoprávný občan vyrazil zub plnoprávného 

občana, sobě rovného, vyrazí mu zub.“
42

 Nicméně odplata v moderních podobách absolutní 
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teorie již dávno není chápána takto přímočarým intuitivním způsobem a otázka povahy a 

proporcionality odplaty se přesunula do jiných dimenzí.  

Absolutní teorie bývají někdy nazývány jako teorie retributivní, či prostě odplatné. 

Pokud však hovoříme o odplatě, je důležité nezaměňovat tento pojem s pomstou. Jak 

upozorňuje Lata, mezi těmito pojmy je zásadní rozdíl, zejména v tom, že pomsta má značně 

subjektivní charakter. Zatímco odplata je reakcí na něco obecně zavrženíhodného, pomsta 

může reagovat i na čistě osobní příkoří, které jinak může být v souladu s právem. Stejně tak se 

osobní prvek pomsty objevuje i v osobě vykonavatele, kterou je zpravidla buď sám 

poškozený, nebo jeho blízká osoba a pomsta na rozdíl od odplaty může být vykonána i na 

osobě odlišné od pachatele, například na rodinném příslušníkovi.
43

 Odplata je tedy v kontextu 

absolutních teorií vnímána jako následek chování, které bylo v rozporu s objektivně platným 

řádem a je uplatňována ze strany nějaké autority.  

Absolutní teorie se oproti jiným teoriím vyznačují několika signifikantními rysy. 

Zejména je pro ně typické vysvětlení účelu trestu v duchu poena absoluta ab effectu, tedy že 

trest sám o sobě představuje účel trestu.
44

 Tyto teorie v zásadě odmítají jakýkoli jiný účel 

trestu, kterým může být například převýchova pachatele či odstrašení jiných členů společnosti 

od páchání trestné činnosti. To ovšem neznamená, že by absolutní teorie popíraly jejich 

existenci, jen je nevnímají jako účel trestu, nýbrž jako příznivý kolaterální důsledek trestu, 

který se může a nemusí v každém případě dostavit.  

Klíčovým požadavkem absolutních teorií je, aby odplata v podobě trestu byla 

zasloužená. Proto je důležitým, jakýmsi společným jmenovatelem absolutních teorií 

kritérium, od kterého se zaslouženost odplaty odvíjí, a sice závažnost činu.  Podle těchto teorií 

existuje přímý vztah mezi závažností spáchaného činu a přísností trestu, který následuje.
45

  

Je nicméně důležité si povšimnout, že od doby Chammurapiho zákoníku došlo 

k jistému posunu, neboť historické lex talionis bylo spíše než na závažnost činu, jak ji 

chápeme dnes, orientováno na způsobenou újmu, kterou se pomocí pravidla „oko za oko, zub 

za zub“ snažilo vyrovnat. Tato koncepce byla z pochopitelných důvodů opuštěna a současné 

pojetí, dle mého, spíše vztahuje závažnost činu k závažnosti porušeného pravidla a narušení 

společenského řádu. Názor, že není účelné stejné odplácet stejným, si uvědomoval i I. Kant, 
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který je považován za jednoho z průkopníků absolutní teorie, a který tvrdil, že trest se „…musí 

realizovat jen ve smyslu rovnosti mezi pocitem utrpení, způsobeného tomu, kdo byl zločinem 

poškozen a mezi pocitem utrpení, způsobeného zločinci trestem.“ 
46

 Trest tedy nemusí 

způsobit fakticky stejné utrpení, jaké bylo způsobeno trestným činem, ale je potřeba 

pamatovat na to, že jeho přísnost musí být shodná s přísností trestů ukládaných za stejně 

závažné činy.
47

  

Jak je již z předešlého výkladu patrné, absolutní teorie jsou specifické také tím, že na 

rozdíl od relativních teorií, jsou zaměřeny do minulosti. Soustřeďují se hlavně na posouzení 

závažnosti spáchaného činu a zajištění zasloužené odplaty. Výchova pachatele v člověka, 

který povede řádný život v souladu se společenským řádem, není předmětem jejich zájmu a 

rovněž neberou ohled na prognózu pachatelovy další trestné činnosti.  

Název „absolutní“ teorie by v souvislosti s výše popsaným mohl evokovat, že tresty 

ukládané v duchu těchto teorií budou jistě drakonické, proto považuji za nutné vyjasnit, že 

tomu tak nutně být nemusí. Je sice pravdou, že osoba pachatele ani předpoklad jeho další 

kriminální kariéry nehrají pro volbu trestu roli, na druhou stranu ani relativní teorie, i když se 

to může na první pohled zdát, nejsou nutně mírné. Vezmeme-li kupříkladu teorii odstrašení 

nebo eliminační teorii, které se k relativním teoriím řadí, zjistíme, že jsou postaveny na 

extrémně přísné represi jako podmínce dosažení jejich účelu.  Absolutní teorie však díky 

svým pevně a relativně jasně nastaveným pravidlům stanoví limity, přičemž sice nepřipouští 

tresty mírnější, než je závažnost spáchaného trestného činu, ale ani tresty přísnější.
48

 

Z dosavadního výkladu by se mohlo zdát, že retribuční teorie jsou spíše záležitostí 

právní historie, opak je však pravdou. Návrat těchto teorií do právních řádů některých států, 

zejména v 70. letech 20. století v USA či ve Švédsku, byl přirozenou reakcí společnosti, která 

ztratila důvěru ve výchovný a terapeutický účinek trestu slibovaný relativními teoriemi, když 

nezačalo docházet k očekávanému poklesu recidivy.
49

 S tím souvisí i skutečnost, že absolutní 

teorie jsou svou povahou nejblíže společenskému chápání spravedlnosti, která díky tomu, že 

je přímo odvozována od závažnosti činu, je na rozdíl od abstraktnějších relativních teorií, 
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mnohem lépe představitelná. Navíc se přitom od společnosti nevyžaduje jistá míra nadhledu a 

empatie vůči pachateli, které jsou potřeba prokázat pro přijetí relativních teorií za své.  

V současné době však již taková legitimace trestu, jak jí vysvětluje absolutní teorie, 

není považována za dostačující. To je ostatně patrné i z již výše zmíněného švédského 

trestního zákoníku, kde sice jako vůdčí kritérium pro uložení trestu stále přetrvává závažnost 

činu a je kladen důraz na následky trestného činu, nicméně z výčtu polehčujících okolností je 

patrné, že soud při ukládání trestu bere v úvahu individualizační parametry jako například 

pokročilý věk pachatele, mentální nedostatečnost nebo ztrátu zaměstnání či nemožnost 

vykonávat určité zaměstnání v důsledku zvažovaného trestu.
 50

  

Indeterminismus ve vztahu k absolutním teoriím  

Fungování absolutních teorií je postaveno na společném paradigmatu, a sice 

indeterminismu, který umožňuje na pachatele trestného činu hledět jako na osobu svobodné 

vůle, jejíž skutky vychází ze svobodně činěných rozhodnutí za současné schopnosti 

uvědomovat si jejich možné následky.
51

 Jedná se o opak názorového proudu determinismu, na 

kterém jsou postaveny teorie relativní, tedy že chování člověka není výsledkem jeho 

svobodné vůle, ale je předurčeno výchovou, rodinným zázemím, životní situací apod.  

Ačkoliv nelze popřít, že člověk je celý život formován svým okolím, nepochybně je 

však zcela smysluplné namítat, že pachatel může být ke spáchání činu donucen například 

neutěšenou životní situací či chudobou, nicméně konečné rozhodnutí, zda se uchýlí ke 

spáchání trestného činu, je stále otázkou jeho volby. Pokud by tomu tak nebylo a byl by 

například pod vlivem omamné látky či fyzického donucení, trestní právo je dle mého 

vybaveno dostatečně širokým aparátem právních nástrojů, umožňujícím na tuto situaci 

reagovat, kupříkladu vyloučením jeho trestní odpovědnosti pro nepříčetnost nebo neexistenci 

zavinění. Pro účely tohoto tématu však musím pominout zcela samostatný směr moderních 

„biologických a genetických teorií“ obhajujících determinismus tak, že lidský mozek je pouze 

jakousi soustavou algoritmů, které rozhodují, jak bude daný jedinec reagovat na různé 

podněty.
52

 Reakce člověka v konkrétní situaci je tedy dána stavbou jeho nervové soustavy, 
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což v podstatě popírá existenci něčeho, co nazýváme svobodnou vůlí. Pokud bychom však 

dali za pravdu této revoluční, z dnešního pohledu možná až absurdní, teorii, znamenalo by to, 

že trestní právo pozbývá smyslu, jelikož z důvodu chybějícího zavinění by žádný člověk 

nemohl nést odpovědnost za své protiprávní jednání. Nikomu by nebylo možné legitimně 

uložit sankci za protiprávní čin, čímž bychom se vystavili riziku rozkladu společenského řádu.  

Druhy absolutních teorií podle Laty 

Hovořím-li po celou dobu o absolutních neboli o retributivních teoriích v množném 

čísle, je tomu tak proto, že podobně jako u relativních teorií existuje více názorových proudů. 

Tyto proudy mají společný východisko, kterým je právě účel trestu. Tento je chápán vždy 

shodně, tedy že účelem trestu je trest sám o sobě, odplata. Ovšem oblastí, v níž se jednotlivé 

podoby absolutních teorií rozcházejí, je ospravedlnění trestu a jeho podstata. 

Právě na základě toho, jaká je dána odpověď na otázku podstaty trestu a jeho 

ospravedlnění je možné absolutní teorie dělit do skupin. Toto dělení je nicméně vždy do určité 

míry subjektivní záležitostí jeho tvůrce, jelikož jednotlivé teorie se často odlišují jen 

v nepatrných detailech a hranice mezi nimi jsou poměrně tenké. Pro představu uvedu hned 

několik možných dělení:  

Lata kupříkladu rozlišuje pět forem absolutních teorií. První z nich vidí ospravedlnění 

trestu ve znovunastolení práva a naplnění požadavku spravedlnosti. Tato verze je jednou 

z tradičních, s níž se shodují i jiní autoři a zpravidla bývá spojována s učením I. Kanta a G. 

Hegela.
53

 Kant ve svém slavném kategorickém imperativu vykládá trest jako nutný následek 

porušení společenského řádu a vykonání trestu je naprostou nezbytností, neboť je podmínkou 

pro zachování morálních hodnot, zejména spravedlnosti, kterou vnímá tak silně, že dokonce 

hovoří o „trestající spravedlnosti“.
54

 Kant trest vztahuje spíše k morálce a základním 

společenským hodnotám, Hegel naproti tomu trest vysvětluje pomocí formální logiky a vnímá 

ho jako nutný prostředek zachování práva, jak vyplývá z jeho výroku „Čin zločinu není něco 

prvního, pozitivního, k čemuž by se připojil trest jako negace, nýbrž je něčím negativním, 

takže trest je jen negací negace. Skutečné právo je nyní překonáním tohoto porušení a právě 

v tomto překonání se ukazuje jeho platnost a osvědčuje se jako nutné, zprostředkované 
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jsoucno.“
55

 Obě filozofie nicméně sledují prostřednictvím trestu dosažení stejného cíle - 

zachování morálních pravidel a právního řádu.  

V souladu s výše uvedeným bychom mohli také trest interpretovat jako automatický 

následek porušení práva, se kterým v podstatě pachatel spácháním činu dává souhlas. Tento 

výklad je však, dle mého názoru poněkud zavádějící, neboť si nelze dost dobře představit, že 

pachatel by si v okamžiku spáchání byl vědom toho, že uděluje souhlas se svým trestem. 

Nadto si myslím, že snahou většiny pachatelů je naopak nebýt dopaden a trestu uniknout. 

Domnívám se tedy, že je vhodnější takovou interpretaci chápat spíše tak, že pachatel je 

s eventuálním trestem srozuměn.  

Druhou možností podle Laty je pak pojetí trestu jako ztráty pachatelových práv. Ta 

je postavena zejména na myšlence, že každý člověk je sice nadán základními právy, avšak jen 

podmínečně. Tato základní práva totiž neexistují sama o sobě, ale vždy jen ve vztahu 

k základním právům druhých, jelikož jak známo, práva jednoho končí tam, kde začínají práva 

jiného. Pokud dojde k překročení této pomyslné hranice, znamená to logicky ztrátu 

nedotknutelnosti práv narušitele. Je však třeba připomenout, že některá práva zůstávají i 

přesto nedotknutelnými, například právo na život, neboť trest smrti je v českém právním řádu 

zakázán.  

Třetí ospravedlnění trestu vidí Lata v odejmutí neoprávněně získané výhody, které 

bylo dosaženo trestným činem. Trest by tedy měl fungovat jako prostředek k vyrovnání vah, 

k jejichž vychýlení došlo ve prospěch pachatele. Potíž je ale v tom, že tato teorie může 

fungovat jen za předpokladu, že se pachatel trestným činem skutečně obohatil nebo tak 

alespoň plánoval učinit. Řada trestných činů je nicméně páchána bez vidiny jakéhokoli 

majetkového či nemajetkového prospěchu, například jako důsledek emočního vypětí v danou 

chvíli. Navíc je problematické, jak se vypořádat s ohodnocením dosaženého obohacení. I 

v případě, že se jedná o finanční obohacení vyjádřené konkrétní částkou, stále je nutné ho 

vnímat ve dvou perspektivách, a sice jak výrazné je toto obohacení pro pachatele a jak 

citelnou ztrátou je pro poškozeného. Lze si snadno představit, že deset tisíc korun může být 

pro jednoho hotové jmění, zatímco pro jiného vcelku zanedbatelná suma. 

Čtvrtá teorie vysvětluje trest jako způsob vyjádření nesouhlasu společnosti 

s chováním pachatele, tedy primárně jako prostředek komunikace vůle společnosti pachateli. 
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Na tomto místě by bylo relevantní namítnout, že k vyjádření společenského odsudku přece 

není potřeba trestu, ale postačí vyslovení viny. V některých případech tomu tak bezpochyby 

je, což trestní zákoník náležitě reflektuje pomocí institutu upuštění od potrestání, nicméně 

uložení trestu dodává sdělení potřebný důraz. Pozitivem této teorie je skutečnost, že 

komunikace je obousměrná, jednak sděluje pachateli, že jeho chování není společností 

aprobováno, současně působí kladně na společnost, ve které tímto způsobem dochází 

k utvrzování přesvědčení o tom, jaké chování je žádoucí, zároveň i o tom, že státní aparát je 

funkční a právo je zachováváno a vynucováno. Fungování této teorie je nicméně podmíněno 

tím, že trestní právo neustále reflektuje změny ve společnosti a jejích hodnotách, neboť pokud 

by došlo k diskrepanci mezi tím, co je považováno za nežádoucí podle práva a podle 

společnosti, jen těžko by komunikace v obou směrech mohla být prospěšná. To si lze 

představit na hypotetickém příkladu kriminalizace homosexuality, která by pravděpodobně 

v aktuálním nastavení společnosti nenašla oporu, a proto by se nemohl dostavit ani 

společenský odsudek. 

Poslední Latou představená absolutní teorie vychází z tradičních náboženských hodnot 

a chápe trest jako příležitost k pokání pro pachatele. Toto pojetí bylo silně akcentováno 

hlavně v minulosti, kdy byli vězni často nuceni o samotě studovat Bibli, aby došli k pocítění 

lítosti nad svým činem, čímž měli dosáhnout očištění. Za problematické u této teorie 

pokládám zejména to, že takovéto vnitřní transformace člověka nelze dosáhnout vnějším 

nátlakem a pokud daný pachatel není schopen uvažovat autoritou kýženým způsobem, je tato 

idea trestu, jako pokání předem odsouzena k neúspěchu. Sám autor rovněž dodává, že 

neúčinnost této teorie je též spojena s tím, že stát jako představitel veřejné moci není příslušný 

k tomu, aby vedl člověka k pokání, tedy vykonával úkony církve. 
56

 

Druhy absolutních teorií podle Tonryho 

Kromě výše uvedených podob absolutních teorií lze předestřít také verze podle M. 

Tonryho, které se s Latou v některých aspektech shodují. V prvním případě hovoří o teorii 

rovnováhy, která se v podstatě shoduje s teorií trestu jako odstranění neoprávněné výhody. 

Hovoří v ní o pachatelích, jako o tzv. „free-riders“, kteří čerpají prospěch z porušování 

pravidel za předpokladu, že ostatní je dodržují. Pokud by „free-riders“ nebyli sankcionováni, 

tento stav by nebyl dlouhodobě udržitelný a pravděpodobně by časem vedl k rozkladu 

společenského řádu a k anarchii. Toto pojetí se prakticky shoduje s tím, co J. F. Steven 
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označuje jako teorii „fair play“, jejíž podstatu lze parafrázovat tak, že nepotrestání pachatele 

v první řadě není férové vůči těm, kteří sami sebe omezují respektováním práv ostatních.
57

  

Dále Tonry zmiňuje expresivní teorii, resp. teorii morálního naučení, tedy situaci, kdy 

ospravedlněním trestu je samotná autoritativní deklarace závadnosti jeho chování a zároveň 

veřejné uznání újmy způsobené poškozenému.  

Další možností vysvětlení účelu trestu je také teorie komunikace, v jejíž perspektivě 

trest představuje prostředek komunikace s pachatelem, tentokrát na rozdíl od teorie morálního 

naučení, je mířena čistě individuálně na jeho osobu. Prostřednictvím trestu má pachatel 

porozumět tomu, proč je jeho chování považováno za špatné a ve výsledku má být doveden 

ke znovuobnovení společenských vazeb. 

Tonry nakonec představuje relativně nový pohled na ospravedlnění trestu, tzv. teorii 

intuice, která je postavena na tom, že trest jako odplata je zakořeněn hluboko v našem 

podvědomí a lidská intuice je jednoduše nastavená na to, že ten, kdo se závažným způsobem 

proviní proti společenskému řádu, si zaslouží trest. Teorie postuluje, že díky tomuto způsobu 

fungování intuice by takové vnímání trestu mělo fungovat na každého člověka ve vztahu 

k sobě samému na bázi sebereflexe, kdy každý člověk by si měl být vědom toho, že za zločin 

zasluhuje trest.
58

  

Absolutní teorie podle Cottinghama  

Způsoby dělení absolutních teorií podle způsobu ospravedlnění trestu, které jsem 

nabídla výše, však zdaleka nejsou jedinou možnou cestou, jak k této problematice přistoupit. 

Kupříkladu Cottingham ve svém systému třídění neopomněl důležitý aspekt, který přímo 

ovlivňuje kvalitu spáchaného trestného činu, a sice zavinění. Tento aspekt bývá absolutními 

teoriemi poněkud upozaďován a zdá se, že je pod jejich rozlišovací schopností, nicméně dle 

mého je otázka zavinění přímo navázána na onu klíčovou zaslouženost odplaty, na které 

absolutní teorie tak svědomitě lpí. Podle toho, zda je trest ukládán s ohledem na zavinění či 

nikoliv tedy Cottingham rozlišuje minimalistické a maximalistické teorie. Podle 

minimalistických je pro uložení trestu nezbytná určitá míra zavinění a zároveň se připouští, že 

tato míra zavinění může přímo ovlivnit přísnost trestu. Minimalistickou teorii bychom tedy 
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mohly shrnout heslem „potrestán má být jen ten, kdo je vinen“
59

, přičemž vina je zde, jak se 

domnívám, chápána v nejužším smyslu, tedy jako zavinění. U maximalistických teorií vina 

není rozhodujícím faktorem. 

3.1.2. Relativní teorie 

Poté, co byla věnována pozornost výkladu historicky starších, avšak nikoli zcela 

překonaných, absolutních teorií, přicházejí na řadu teorie relativní, též zvané utilitární, jejichž 

rozvoj byl přirozenou reakcí na kritiku absolutních teorií. Těm bývá nejčastěji vyčítán malý 

zájem o osobnost pachatele, jeho způsob života a rodinu. To souvisí se skutečností, že 

absolutní teorie zatvrzele lpí na potrestání pachatele a navrácení porušené společenské 

rovnováhy a výkon trestu jako by představoval určitou hranici, za níž již absolutní teorie ve 

svých úvahách nepokračují a nezabývají se tím, co bude, až pachatel trest vykoná. V důsledku 

toho, že absolutní teorie neberou v úvahu například možnosti zpětné integrace pachatele do 

společnosti, čímž ho vystavují riziku stigmatizace, což může být klíčový faktor, který 

rozhodne o jeho budoucí kariéře profesionálního zločince. Takové počínání rozhodně není 

cestou ke snižování recidivy, spíše naopak. To logicky vede k pochybnostem o správnosti a 

efektivitě absolutních teorií.  

Kupříkladu Novotný má k absolutním teoriím výhrady, dokonce popírá hlavní tezi 

absolutních teorií, tedy že trest je účelem sám o sobě. Naopak tvrdí, že tomu tak v našem 

trestním právu nikdy nemůže být, neboť trest může být opodstatněn pouze nějakým 

společenským užitkem. Sice uznává, že trest je odplatou, neboť bez odplaty nemůže svého 

cíle dosáhnout, ale dodává, že odplata není cílem trestu. Souhlasí však s myšlenkou 

absolutních teorií, že kvantita a kvalita trestu mají být přiměřené spáchanému trestnému činu, 

neboť trest je jeho právním následkem.
60

 Novotný také, zřejmě s odkazem na Hegelovo pojetí 

trestu jako „negace negace práva“ dodává, že „represe se nesmí nikdy stát pouze jakousi 

holou negací spáchaného trestného činu…“.
61

  

Zmíněné nedokonalosti absolutních teorií se pokouší vyřešit teorie relativní, které se 

od absolutních teorií odlišují v esenciálních aspektech. Zjednodušeně řečeno, za relativní 

teorii můžeme považovat každou teorii, která jako účel trestu odmítá jakýkoliv prvek odplaty. 

V pojetí relativních teorií má trest jen jeden hlavní cíl, a tím je předcházení trestné činnosti. 
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Jednotlivé verze relativních teorií se pak liší v tom, jakou konfigurací trestu se tohoto účelu 

má dosáhnout.  

Od absolutních teorií se ty relativní liší také v tom, že jsou postaveny na odlišném 

paradigmatu. Zatímco absolutní teorie, jak již bylo zmíněno, vycházejí z teze indeterminismu, 

teorie relativní jsou postaveny na opačném, tedy deterministickém přístupu k otázce existence 

svobodné vůle člověka. Deterministé zastávají v této věci negativní postoj, tedy tvrdí, že 

člověk v podstatě nemá svobodnou vůli, nikdy stoprocentně nerozhoduje o svém osudu, 

neboť je k němu již předurčen nejrůznějšími aspekty života nacházejících se mimo jeho sféru 

vlivu. Těmito aspekty jsou typicky rodina, výchova, prostředí a společnost, ve které se jedinec 

pohybuje, vzdělání, finanční situace apod., přičemž již nyní si můžeme povšimnout, že 

jednotlivé aspekty spolu často souvisí, jako například vzdělání a finanční situace.  Od této 

logiky se pak nutně odvíjí i přístup k pachateli.  

Podobně jako u absolutních teorií, i v rámci relativních existuje několik podob těchto 

teorií, které sdílí společnou filozofii, ale liší se v dílčích aspektech, zejména v tom, na jaké 

hodnoty je při ukládání trestu kladen největší důraz a jak přistupují k problematice generální a 

individuální prevence. Tradičně se rozlišuje mezi teorií odstrašení, teorií nápravnou 

(rehabilitační), teorií eliminační (izolační) a teorií kompenzační (restituční). V následujícím 

výkladu se je pokusím stručně přiblížit.  

Teorie odstrašení  

Teorie odstrašení, jakkoliv se podle názvu může zdát, nepatří k teoriím absolutním, 

jelikož nevnímá trest jako odplatu, ale jako prostředek prevence, a to jak individuální, tak 

zejména generální. Dle této teorie je účelem trestu odstrašení, přičemž tento pojem chápeme 

tak, že se jedinec zdrží páchání trestné činnosti, protože se obává možného nepříznivého 

následku tohoto činu
62

. Zdržení se však musí pramenit právě z tohoto důvodu, nikoliv 

z jakéhokoliv jiného, jako je například svědomí či hluboké zakotvení morálních hodnot a úcta 

k nim.  

Ideální fungování této teorie si můžeme vcelku jednoduše ilustrovat jako ekonomické 

rozhodování pachatele, který se v danou chvíli musí rozhodnout, zda se mu spáchání trestného 

činu vyplatí, či nikoliv, přičemž cílem je, aby pachatel došel k negativnímu závěru. Zde ale 

narážíme na první úskalí této teorie, a sice že je, dle mého, příliš racionalistická. Je založená 

na tom, že pachatel vždy provede obdobnou úvahu, ale pomíjí fakt, že spáchání trestného činu 
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nemusí nutně být výsledkem ekonomické nebo jiné racionální analýzy, ale spíše emoční 

reakce.  

Z toho lze dovodit, že teorie odstrašení má z hlediska účinku potenciál hlavně u těch 

trestných činů, kterým z hlediska jejich povahy musí předcházet určitá příprava a rozvaha, 

typicky tedy u podvodů a hospodářské kriminality. Naopak nebude mít valný úspěch u 

trestných činů, které jsou výsledkem nešťastných náhod či vypjatých situací, jako jsou 

například v častých případech vraždy či zabití.
63

 Otázka účinnosti teorie odstrašení je celkově 

problematická, hlavně s ohledem na praktickou nemožnost zkoumat negativní skutečnosti, 

resp. kolik trestných činů bylo potenciálně plánováno a v důsledku odstrašujícího působení 

k nim nedošlo. Nelze ani spolehlivě odlišit, zda to skutečně bylo z důvodu odstrašení, či 

z jiného důvodu, například nedostatku potřebných prostředků apod.  

Projevem této teorie v praxi jsou tzv. šokové tresty, institut původně pocházející 

z USA, který spočívá v tom, že pachatel je odsouzen ke krátkému nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody (přibližně na 30 dnů) a následně se nevykonaná část trestu přemění 

v podmíněný trest odnětí svobody. Tento postup se ukázal být zvláště účinný u mladistvých 

pachatelů a prvopachatelů, kterým je tímto zprostředkován zážitek vězení s cílem střetnout je 

s realitou následků jejich činů, což by pro ně mělo být natolik otřesnou zkušeností, že je to 

nadobro odradí od páchání další trestné činnosti.
64

  

S teorií odstrašení je neoddělitelně spjata též otázka exemplárních trestů, jejichž 

efektivita je diskutabilní. Proti hovoří zejména skutečnost, že exemplární tresty v zásadě 

narušují koncept spravedlnosti, což má ve svém důsledku spíše horší než lepší důsledky, což 

se potvrdilo zejména v dobách totalitních režimů.
65

 Podle teorie odstrašení je v zásadě možné 

exemplární tresty ukládat, a to zejména tehdy, když ve větší míře vzroste určitý typ 

kriminality. Logika ospravedlnění tohoto postupu je taková, že zvyšující se množství 

trestných činů určitého druhu prakticky zvyšuje jejich nebezpečnost,
 66

 čímž je ospravedlněno 

překročení principu přiměřenosti ve prospěch uložení přísnějšího trestu. Otázkou však 

zůstává, zda a nakolik je žádoucí, abychom pachatele trestali přísněji čistě v zájmu vyššího 
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dobra, nikoliv proto, že by pro společnost představoval takovou hrozbu. Kde se nachází 

hranice, kterou je ještě možno ve jménu vyššího dobra (generální prevence) překročit? 

Teorie nápravná (rehabilitační)  

Tato teorie v podstatě představuje dokonalý protipól teorie odstrašení. Na rozdíl od ní 

je totiž zaměřena výhradně na individuální prevenci ve snaze zabránit recidivě daného 

pachatele, což je aspekt, který není teorií odstrašení dostatečně podchycen. „Jediným cílem a 

ospravedlněním trestu zároveň je poskytnutí pachateli trestného činu takové odborné 

zacházení v rámci trestního řízení a především ve výkonu trestu, které odstraní příčiny 

spáchání trestného činu tímto pachatelem v budoucnosti.“
67

 

Nápravná teorie tedy cílí, jak už ostatně napovídá název, výhradně na nápravu, 

přesněji spíše na převýchovu pachatele.
68

 Principy nápravné teorie stojí na filozofii 

determinismu, v jejímž světle pohlíží na pachatele a uplatňuje své postupy. Pachatel je 

vnímán jako narušená osobnost, ať už z hlediska osobnostního, psychologického či sociálního 

a s ohledem na to je na něj také působeno, přičemž působení na pachatele probíhá výhradně 

v odborně terapeutické rovině. Terapie se může zaměřovat na nejrůznější kriminogenní 

faktory, kterými jsou rodina, výchova, chudoba či psychická onemocnění a odchylky.  

Představě o pachateli jako narušené osobě, kterou je třeba „léčit“, odpovídá i fakt, že 

v rámci této teorie se často přestává hovořit o trestu, ale spíše o tzv. „treatmentu“.
69

 Aby byla 

zajištěna maximální úspěšnost „treatmentu“, je nutná dostatečná časová dotace, která ale 

může být u každého pachatele individuální. Z tohoto důvodu nápravná teorie favorizuje 

předem časově neohraničené tresty, jejichž trvání by bylo ukončeno v závislosti na úspěšnosti 

u jednotlivých pachatelů.  

Jakkoliv se tato teorie jeví býti nadějnou, i s ní je spojeno několik problémů. Předně 

jsou to problémy se samotnou realizací „treatmentu“, jehož organizace je poměrně personálně 

náročná, neboť odborné zacházení s pachateli musí být prováděno osobami s adekvátním 

vzděláním a praxí, s čímž nutně souvisí i značná finanční zátěž pro stát.  

Dalším podstatným problémem nápravné teorie je fakt, že její výsledky jsou při 

nejmenším rozporuplné. To je vcelku logické, neboť snažíme-li se někoho úspěšně 

převychovat, musíme docílit toho, aby daná osoba nebyla pouze objektem, nýbrž subjektem 
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této převýchovy, což znamená, že se musí aktivně podílet na tomto procesu.
70

 Výchova 

neznamená nějaké mechanické vštěpování správných hodnot, ale spíše přivedení pachatele na 

správnou cestu, aby byl sám schopen dát svůj život do pořádku, naučil se rozpoznat rizikové 

životní situace a uměl se jim vyhýbat, popřípadě samostatně najít řešení. Toto je proces, který 

vyžaduje spolupůsobení mnoha faktorů a rozhodně se neodehrává pouze ve specializovaných 

zařízeních, ale měl by pokračovat i po skončení výkonu trestu, aby bylo postaráno o to, že 

pachatel nebude vystaven příležitosti či nutnosti recidivovat. To vše je přímo podmíněno 

osobností pachatele, jeho inteligencí, vůlí a schopnostmi. Netřeba též dodávat, že se zpravidla 

jedná o velmi dlouhý proces, jenž je však od začátku investicí, u které nevíme, zda se vyplatí. 

Je také potřeba si uvědomit, že tento styl práce s odsouzenými je v očích veřejnosti 

spíše nepopulární, protože, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, smýšlení veřejnosti 

bylo vždy více kompatibilní s teorií odplaty. Toto selhávání může souviset i se skutečností, že 

nápravná teorie v podstatě zcela opomněla či možná podcenila otázku generální prevence. 

Teorie eliminační (izolační) 

Jak už sám název indikuje, smyslem a účelem trestu podle této teorie je pachatele 

izolovat od společnosti a tím mu zabránit, aby se dále dopouštěl trestné činnosti. Izolací 

pachatele dochází k příslovečnému „zabití dvou much jednou ranou“, neboť pachateli je takto 

způsobena újma v podobě omezení jeho osobní svobody, a zároveň je tím dosaženo vysoce 

efektivní ochrany společnosti před daným pachatelem.  

Trest, který pro účely eliminační teorie plní její cíle nejlépe, je nepochybně trest odnětí 

svobody. Nicméně i jiné tresty jsou eliminační teorii poplatné. Mám na mysli kupříkladu trest 

vyhoštění, který byl hojně využíván spíše v minulosti, nicméně dodnes je zařazen v trestním 

zákoníku a stále se uplatňuje. V extrémním případě, pokud uvažujeme nikoli o dočasné, ale o 

trvalé eliminaci pachatele, je takovým trestem i trest smrti, který je ovšem ve většině 

moderních demokratických států zakázán. Lata mezi tresty postavené na základu eliminační 

teorie řadí i tresty zákazu činnosti, konkrétně trest zákazu řízení motorových vozidel a zákaz 

výkonu určitého povolání.
71

 Ačkoliv lze tento typ trestu vnímat jako určitou formu eliminace 

pachatele, alespoň v rámci určité oblasti života, domnívám se, že to nejsou eliminační tresty 

v pravém slova smyslu. Tyto tresty totiž, jak známo, nejsou s to „eliminovat“ pachatele se 
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stoprocentní spolehlivostí, jelikož skutečnost, že někdo nedisponuje řidičským oprávněním, 

mu fakticky nezabrání řídit vozidlo, minimálně do té doby, než bude dopaden.  

V rámci eliminační teorie, podobně jako u teorie nápravné, bývají prosazovány 

neurčité tresty odnětí svobody, z jejichž výkonu má být pachatel propuštěn až tehdy, ukáže-li 

se, že byl splněn patřičný účel. Na rozdíl od nápravné teorie mají však být tyto neurčité tresty 

přeci jen omezeny minimální a maximální možnou délkou trvání trestu stanovenou 

v zákoně.
72

 

Aplikace této teorie s sebou samozřejmě přináší řadu problémů. Pokud bychom se 

rozhodli jí následovat doslovně, tedy každého pachatele trestného činu izolovat pomocí trestu 

odnětí svobody, relativně rychle bychom narazili na omezenou kapacitu věznic a excesivní 

finanční náročnost. Tento problém v minulosti byli nuceni řešit zejména ve Velké Británii, 

kdy vězni byli umisťováni na lodě, které byly neschopné plavby a posléze ve velkém 

deportováni do britských kolonií, zejména pak do Austrálie.
73

 Vzhledem k současnému 

uspořádání světa však takový způsob není dost dobře proveditelný a vzhledem k tomu, že 

vězeňství je nezanedbatelným výdajem státního rozpočtu, bylo od striktní podoby eliminační 

teorie převážně upuštěno. Výjimkou jsou snad jen Spojené Státy, kde se eliminační teorie 

stále těší velké oblibě, a které vytrvale drží vedoucí pozici v žebříčku států s nejvyšším 

průměrným počtem vězňů na světě (v květnu roku 2021 to bylo v přepočtu na 100 000 

obyvatel 639 vězňů 
74

). Spojené státy přišly s novým řešením finanční nákladnosti vězeňství, 

a sice jeho privatizací, což vedlo ke vzniku tzv. vězeňského průmyslu, kdy tamní vězeňství se 

stalo poměrně výnosným byznysem a v zásadě se nedá říci, že by tento jev měl na kvalitu 

vězeňství pozitivní dopady.
75

 

Problematickým aspektem eliminační teorie je taktéž její dočasnost. Ačkoliv je, co se 

týče ochrany společnosti před konkrétním pachatelem velmi účinná, většina pachatelů je dříve 

či později propuštěna a eliminační teorie tak leckdy recidivu pouze odkládá. Navíc, vzhledem 

k nepříliš výchovnému efektu věznic, může být navrátivší se pachatel potenciálně ještě 

nebezpečnější, než v okamžiku odsouzení. To je celkem pochopitelné, naopak by bylo naivní 
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očekávat, že člověk na dlouho zbavený svobody, bude z ničeho nic schopný svou svobodu 

správně využívat, nemluvě o dalších kolaterálních škodách na společenských, rodinných a 

jiných vztazích, kterou dlouhodobé odnětí svobody působí, a které návrat do běžného života 

značně znesnadňují. 

Plošná eliminace tedy nemůže z dlouhodobého hlediska představovat optimální řešení. 

Proto se v současnosti uplatňuje spíše jako doplněk jiných teorií, jako ultima ratio, pro případ 

selhání všech ostatních způsobů, jak zabránit pachateli v páchání trestné činnosti, ať už 

používáme odstrašení či převýchovu. Je proto na místě eliminaci uplatňovat hlavně u toho 

typu pachatelů, které lze charakterizovat jako velmi nebezpečné a nenapravitelné s vysokým 

rizikem recidivy. 

Teorie restituční (kompenzační) 

Je možné si povšimnout, že ve všech výše zmíněných teoriích nehrál poškozený takřka 

žádnou roli, což odpovídá tradičnímu pojetí trestního práva, jehož prioritou je pachatel, resp. 

jeho vypátrání, usvědčení, odsouzení a potrestání, přičemž všechny tyto úkony zastává stát 

prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Poškozenému tak nezbývá než vyčkávat. Je 

pouze pasivním objektem trestního řízení, který v lepším případě obdrží nějakou finanční 

kompenzaci způsobené škody a útrap.  

Restituční teorie přichází se zcela odlišným chápáním nejen role poškozeného, ale i 

trestu. Trestný čin je především vnímán, nikoli jako porušení společenských norem, ale jako 

konkrétní újma způsobená konkrétnímu poškozenému, kterou je potřeba vyrovnat, čímž dojde 

k nastolení opětovné rovnováhy narušených sociálních poměrů.
76

 

Projevem restituční teorie, která je v poslední době na vzestupu, je tzv. restorativní 

justice. Restorativní justice je založena na tezi, že pro naplnění účelu trestu je důležitější, aby 

pachatel skutečně porozuměl následkům svého jednání a aktivně usiloval o jejich nápravu, ať 

už finanční, či jinou. Zároveň nejsou opomenuty ani viktimologické poznatky o tom, že 

nezřídka kdy je mnohem závažnějším následkem než škoda způsobená na majetku trauma 

oběti, přičemž toto psychické příkoří lze jen těžko finančně kompenzovat. 

Restorativní justice je tak oboustranně výhodná – pachatel může aktivně napomoci 

oběti zbavit se traumat z trestného činu a oběť umožní pachateli vnímat trestný čin svýma 

očima, což vede pachatele ke skutečnému pochopení závadnosti svého jednání a přijetí 

odpovědnosti. Za předpokladu že se uvedené podařilo, následné uložení povinnosti pachateli 
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nahradit vzniklou škodu nebo jinak odstranit následky trestného činu může být dostatečným 

trestem, eventuálně může být ukládaný trest z těchto důvodů mírnější.
77

 Zde však vzniká 

otázka, jak adekvátně promítnout pachatelovu projevenou lítost a snahu odčinit škodu do 

ukládaného trestu, neboť mnohdy nemůžeme mít jistotu, že pachatelovo prozření není jen 

předstírané.  

V rámci restorativní justice existuje řada nástrojů nápravy narušených společenských 

vazeb, přičemž nejrozšířenějšími jsou různé formy mediace postavené na regulované interakci 

pachatele s obětí. Nicméně i restorativní justice má své rezervy. Na mysli mám zejména to, že 

prostředky restorativní justice nejsou vhodné pro každého pachatele a pro jakýkoliv druh 

trestného činu. U určitých druhů trestných činů, zejména hospodářské kriminality, kdy 

poškozenými jsou často obchodní korporace, zřejmě nebude mít mediace valný smysl. 

Podobně tomu bude také u pachatelů trpících různými psychickými poruchami, kteří nejsou 

náhledu na svůj skutek schopni. Restorativní justice taktéž spolehlivě nepřináší řešení 

některých dalších kriminogenních faktorů, jako je kupříkladu nežádoucí sociální prostředí, ve 

kterém pachatel žije, různé typy závislostí či chudobu.  

3.1.3. Smíšené teorie  

Není nijak překvapivé, že v průběhu vývoje a prověřování výše popsaných způsobů 

náhledu na účelu trestu a přizpůsobování konstrukcí trestu požadovanému účelu, došlo 

k modifikacím těchto teorií a ve výsledku k určitému eklekticismu. Prozatím nejlepším 

řešením se tak stal kompromis, který spojuje silné stránky každé z teorií a vzájemně 

kompenzuje jejich nedostatky. Jde zejména o snahu o jakousi symbiózu ospravedlnění trestu 

po vzoru odplatné teorie se současným ohledem na jiné možné účinky trestu. „Smíšená teorie 

je tak charakterizována vícedimenzním pojetím trestu, které se orientuje na myšlenku 

vyrovnání, ale není touto myšlenkou omezeno.“
78

 Smíšené teorie tedy připouští, že odplata je 

imanentní součástí trestu, ale není jeho jediným cílem, a že trest může být ospravedlněn i 

něčím pozitivním.  

Základním problémem, na který naráží relativní teorie, a který je potřeba nejvíce 

kompenzovat teoriemi absolutními, je otázka spravedlnosti trestu, přesněji jaká jsou kritéria 

pro uložení spravedlivého trestu. Relativní teorie, vzhledem ke své povaze, totiž pro toto 

neposkytují (zřejmě ani nemohou) dost jasné a přesné vodítko, čímž vyvstává nebezpečí 
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libovůle a ohrožení zásady rovnosti a právní jistoty. Naopak v rámci absolutních teorií je 

postaveno na jisto, že spravedlivý trest je takový trest, který je proporcionální vůči 

spáchanému činu, přičemž toto pravidlo zároveň zaručuje, že v obdobných případech bude při 

ukládání trestu postupováno obdobně.  

Problémy, které vyvstávají na straně teorií absolutních, jsou zejména riziko 

stigmatizace pachatele a vysoké riziko recidivy, ke kterým dochází právě v důsledku 

preference obligatorní odplaty na úkor zohlednění zvláštností osobnosti pachatele a vhodného 

zacházení směřujícího k jeho výchově ve výkonu trestu a resocializaci po propuštění.  

Dle mého, zřejmě nejvhodnějším spojením těchto teorií je varianta, kterou si můžeme 

matematicky představit jako „polouzavřený interval“, kdy závažnost trestného činu nám 

vymezuje horní hranici trestu (pachatel nemůže být potrestán přísněji, než zasluhuje), přičemž 

dolní zůstává otevřena ve prospěch utilitárních teorií.
79

 Díky tomu může být trest vhodně 

modifikován s ohledem na zvláštnosti případu a pachatele, a je-li to v daném případě 

příhodné, může dokonce dojít k upuštění od potrestání, což by jinak zcela odporovalo učení 

retributivních teorií o tom, že máme jako společnost povinnost po zásluze potrestat každého 

pachatele.   

Lata je vůči smíšeným teoriím poměrně skeptický, když pochybuje o jejich vzájemné 

kompatibilitě a tvrdí, že jsou spíše „vnitřně nesourodými pokusy odsouzenými k nezdaru“
80

. 

V této otázce se však přikláním spíše k Solnařovi, který konstatuje, že smíšené teorie, i přes 

všechny své komplikace, nejlépe odpovídají současným potřebám, neboť trest nemá být 

pouze slepým výkonem spravedlnosti a nelze přehlížet též jeho sociální účel.
81

 Dlužno však 

dodat, že čisté podoby funkční smíšené teorie, kde by byly obě strany spektra zastoupeny 

rovnoměrně, zřejmě nelze dosáhnout. Vždy bude nutné v určitých otázkách, i s ohledem na 

aktuální společenské naladění, učinit ústupek ve prospěch odplaty či utilitarismu, což nemusí 

být nutně nežádoucí, právě naopak.  

3.2. Generální a individuální prevence  

Prevence trestné činnosti, tedy zabránění pachateli v dalším páchání trestné činnosti, 

může být chápána jako jakási minimální náplň trestu.“
82

 Prevence je klíčovým pojmem 
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relativních teorií, který se prolíná jednotlivými podobami a druhy těchto teorií jako červená 

nit, a proto považuji za důležité ji blíže objasnit.  

Prevencí kriminality rozumíme „soubor nejrůznějších společenských aktivit 

orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů“
83

 a 

z teoretického hlediska bývá nejčastěji dělena na prevenci generální a individuální, což je pro 

účely mého výkladu plně dostačující.
84

 Jde o způsob ochrany společnosti před kriminalitou, 

která ale funguje pouze s perspektivou do budoucnosti, nemůže odestát trestný čin, který již 

byl spáchán, ale může se snažit zabránit tomu, aby došlo ke spáchání dalších.  

3.2.1. Individuální prevence  

Individuální prevence je takový způsob předcházení kriminalitě, který svou pozornost 

upírá přímo na jednotlivého pachatele v tom smyslu, že se snaží na něj působit tak, aby jemu 

konkrétně zabránila v dalším páchání trestné činnosti. V tomto ohledu popisuje Novotný 

v zásadě dvě formy jak toho dosáhnout, nazvěme je objektivní a subjektivní
85

.  

Objektivní forma individuální prevence naznačuje, že se na pachatele a jeho okolí 

působí výhradně zvenčí a spočívá v tom, že pachateli jsou dočasně odebrány prostředky, které 

by mu mohly umožnit či usnadnit spáchání trestného činu, popřípadě je dočasně umístěn do 

takového prostředí, kde k těmto prostředkům nemá přístup. Z uvedeného je zřejmé, že 

prostředkem, který se nejvíce nabízí je nepodmíněný trest odnětí svobody, avšak skutečnost, 

že je nejjednodušší volbou ještě neznamená, že je jedinou správnou či možnou. Jsem toho 

názoru, že při správném použití mohou minimálně stejně efektivně fungovat i alternativní 

tresty, jako například trest domácího vězení. Tato taktika, tedy uložení nepodmíněného trestu, 

může být extrémně účinná, ale bohužel pouze z krátkodobého hlediska. Dokážeme si jistě 

dobře představit, že v momentě kdy dočasná izolace pachatele skončí, může se pachatel 

svobodně vrátit ke své zločinecké kariéře.  

Z tohoto důvodu existuje druhá, subjektivní forma individuální prevence, která 

z dlouhodobého hlediska nabízí daleko slibnější výsledky. V rámci této subjektivní formy je 

pedagogicky a terapeuticky působeno na osobnost pachatele ve snaze pachatele napravit 

pachatele, resp. ho převychovat. Pokud hovořím o převýchově, mám na mysli resocializaci 
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v pravém slova smyslu, takovou reformu osobnosti pachatele, aby byl do budoucnosti zajištěn 

její pozitivní vývoj. Nicméně i v tomto případě převýchova přichází z vnějšku a má-li být 

účinná, je nezbytné, aby spustila v pachateli proces vlastní aktivní transformace. Právě zde 

naráží subjektivní forma na své limity, protože úspěch nemůže být, s ohledem na individuální 

vlastnosti a schopnosti na straně pachatele, nikdy s jistotou zaručen.  

V terminologii, kterou používá Solnař, se negativní a pozitivní individuální prevencí 

nazývá v podstatě stejná problematika. Solnař však navíc dodává, že použití jedné nebo druhé 

formy závisí na tom, zda se jedná o pachatele příležitostného nebo pachatele nenapravitelného 

neboli povahového, u kterého převýchova nemá naději na úspěch, a proto je jedinou možností 

jeho trvalá izolace.
86

 

3.2.2. Generální prevence 

Generální prevence se koncentruje nikoli na konkrétního pachatele, ale na výchovu 

společnosti jako celku. Zvláštní význam má pro jedince, které bychom mohli označit jako 

labilní, tedy ty, kteří jsou prozatím nerozhodní, inklinují k páchání trestné činnosti a 

potenciálně by se mohli pachateli skutečně stát.
87

 Úkolem generální prevence, zjednodušeně 

řečeno, je vyvolat ve společnosti přesvědčení, že zločin se nevyplácí a zároveň vyslat signál, 

že státní moc při vynucování spravedlnosti a pořádku neselhává a poskytuje dostatečnou 

ochranu práv a svobod. 

Generální prevence tak funguje na bázi metody demonstrace negativního příkladu, 

tedy jak by se členové společnosti neměli chovat a pro případ že budou, jaký mohou očekávat 

následek.
88

 K tomu, aby byla tato metoda skutečně efektivní, je potřeba záporný příklad 

vhodným způsobem veřejnosti komunikovat. Zde hrají významnou roli média, jejichž sílu, 

není radno podceňovat. Fungují-li správně, může mít jejich činnost veskrze pozitivní dopady, 

jelikož ve společnosti, která se stále rozrůstá, umožňují přesně takové rozšiřování informací, 

které je pro úspěch generální prevence nutné. Pokud však média výrazně překračují své meze, 

může to mít velmi negativní vliv na pachatele, který místo aby působil jako špatný příklad, 

stane se obětí stigmatizace, surových útoků a jeho osobní život může být zcela zničen. 

V neposlední řadě také záleží, jakou náladu média zasévají do společnosti, což může přímo 

ovlivnit postoj veřejnosti k právu jako takovému.  
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Je třeba uvědomit si, že ani generální ani individuální prevence neexistují izolovaně. 

Naopak si je můžeme představit jako spojené nádoby, kdy jedna je přímo napojena na druhou, 

což výstižně vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 463/97: „…individuální prevence 

působí jako prostředek prevence generální. Jde totiž o to, že generální prevence, která 

vychází z prevence individuální, má zajistit ochranný efekt ve vztahu k ostatním potenciálním 

pachatelům. Individuální prevence je chápána jako nástroj generální prevence. Uvedený 

poměr nelze obracet.“ Z toho lze vyvodit nejenom to, že generální prevence má vliv i na 

působení trestu na konkrétního pachatele, ale také to, že působení trestu na konkrétního 

pachatele ovlivňuje prevenci generální. 

3.3. Účel trestu v českém trestním zákoníku 

V předcházejících kapitolách jsem se věnovala výkladu účelu trestu spíše 

z teoretického úhlu pohledu a považuji za vhodné věnovat krátkou pozornost též pozitivnímu 

účelu trestu v trestním právu. Abychom mohli tuto problematiku lépe uchopit, neobejdeme se 

alespoň bez stručného náhledu na genezi účelu trestu v českém právním řádu, přičemž 

vzhledem k omezenému rozsahu této práce se budu zabývat pouze vybranými předchůdci 

současného trestního zákoníku.  

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že trestní zákon č. 117/1852 ř. z. definici účelu 

trestu neobsahoval. Naproti tomu jeho nástupce, trestní zákoník č. 86/1950 Sb., účel trestu 

výslovně stanovuje, nutno však dodat, že zmiňovaná úprava je především odrazem dobové 

politické situace a je tak silně zabarvena socialistickou ideologií. V ustanovení § 17 tohoto 

zákona bylo stanoveno, že účelem trestu je zneškodnit nepřátele pracujícího lidu, zabránit 

pachateli v páchání trestných činů a vychovat ho k tomu, aby dodržoval pravidla 

socialistického soužití, působit výchovně na ostatní členy společnosti. V duchu socialistického 

smýšlení zde dochází k jakési selekci pachatelů na „obyčejné“ pachatele a nepřátele 

pracujícího lidu. Vůči těm se zřetelně uplatňuje výlučně eliminační teorie, zatímco ve vztahu 

k ostatním pachatelům se vychází i z teorie nápravné. Zároveň je zde kladen důraz i na 

generální prevenci, která je postavena naroveň prevenci individuální. Můžeme tedy shrnout, 

že uvedená právní úprava vycházela z teorií relativních.  

V této podobě zůstal účel trestu definován až do vydání trestního zákona č. 140/1961 

Sb., podle něhož se za účel trestu považovala ochrana společnosti před pachateli trestných 

činů, zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, jeho výchova k vedení 

řádného života pracujícího člověka a tím výchovně působit i na ostatní členy společnosti. 

Toto vymezení, byť v zásadě spočívá na stejných základech, je formulováno o poznání 
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mírněji, hlavně z hlediska opuštění likvidačního postoje vůči nepřátelům pracujícího lidu. Je 

možné si také povšimnout, že generální a individuální prevence zde již nestojí vedle sebe, 

nýbrž generální prevence je závislá na té individuální, což odpovídá současnému chápání 

problematiky prevence
89

.  

Toto pojetí účelu trestu přetrvalo až do roku 1990, kdy byl trestní zákon novelizován, 

avšak, s výjimkou odstranění termínu „pracujícího člověka“ v souladu se změnou politického 

a ideologického smýšlení, nedoznalo žádných změn.  

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ani jedno z uvedených vymezení účelu trestu 

neobsahuje žádnou zmínku o trestu jako odplatě po vzoru absolutní teorie, rovněž se nikterak 

nezmiňuje ani o nárocích poškozeného ani o obětech trestných činů v duchu teorie restituční. 

Z těchto důvodů bylo vymezení účelu trestu vytýkáno, že není v souladu s filozofií zbytku 

trestního zákona. To se týkalo zejména oblasti ukládání trestů, kdy výchozími kritérii pro 

stanovení druhu a výměry trestu byla povaha a závažnost činu, tedy kritéria, která jsou vlastní 

teorii absolutní, na níž však definice účelu neodkazuje.
90

  

Současný trestní zákoník účel trestu nijak nedefinuje, což ve srovnání s moderními 

trestními zákoníky jiných státu není nikterak neobvyklé.
91

 Přitom účel trestu je esenciální, 

jelikož při ukládání trestů, má-li soudce rozhodnout správně, musí na věc nahlížet jeho 

optikou, neboť účel trestu je zároveň odrazem společensky uznávaných hodnot.  

Absence vymezení účelu trestu v trestním zákoníku se tak může zdát poněkud 

problematickou, jelikož účel trestu je stále maximou, která musí být respektována, byť je 

nevyjádřena. Na druhou stranu je takto soudcům dána větší svoboda výkladu tohoto 

abstraktního pojmu. Nicméně, jakkoli může tato svoboda napomoci individualizaci trestu 

v konkrétním případě, hrozí tím, že soudní praxe se stane nekonzistentní.  

Se skutečností, že zákonodárce účel trestu v trestním zákoníku nevymezil, se nezbývá 

než vypořádat pomocí teorie a především sjednocující činnosti vyšších soudů. Ústavní soud 

shrnuje, že „…pokud zákonodárce nespecifikuje svou trestní politiku co do účelů trestání 

detailněji, pak každé uložení trestu (ať už samostatného trestu, či více trestů vedle sebe) musí 

přísně sledovat a respektovat principy proporcionality a ultima ratio [subsidiarity (přísnější) 
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trestní represe]…“
92

 Ústavní soud také konstatuje, že účel trestu je třeba dovozovat nejen 

z obecných zásad, ze systematiky a celkového pojetí trestního zákoníku, ale i ze samotných 

ustanovení o ukládání trestů. Důraz je přitom přikládán především zásadě proporcionality ve 

vztahu k povaze a závažnosti trestného činu se zřetelem k odplatným teoriím a zásadě 

subsidiarity trestní represe. Tyto zásady je třeba vnímat nejen v obecné rovině ukládání trestů, 

ale i v kontextu každého trestu samostatně. K tomuto názoru se Ústavní soud opakovaně 

přiklonil i při své pozdější rozhodovací praxi v nálezu sp. zn. II. ÚS 2027/17.   

Absence vymezení účelu v trestním zákoníku nemusí být tedy nutně negativním jevem 

a mezerou v zákoně, právě naopak. Konkrétní stanovení účelu trestu tak, jako tomu bylo 

v minulosti, by mohlo být zavádějící a nežádoucím způsobem by mohlo svazovat rozhodovací 

činnost soudců. Navíc přesného vystižení takto abstraktních hodnot v právní normě lze 

dosáhnout jen se značnými obtížemi.  

3.4. Primární a sekundární účel trestu 

Účel trestu, ať již je konkrétně zákonodárcem vymezen, či nikoliv, přirozeně nemusí 

být jen jediný, zvláště pak vychází-li právní úprava ze smíšené teorie trestání. Při bližší 

analýze ustanovení § 39 trestního zákoníku o obecných zásadách ukládání trestů je zřejmé, že 

český trestní zákoník se přiklání právě k této smíšené teorii, když jako hlediska pro stanovení 

výměry a druhu trestu stanoví nejen povahu a závažnost trestného činu, jenž je vlastní 

absolutním teoriím, ale také poměry pachatele a možnost jeho nápravy, které nasvědčují 

teoriím relativním.
93

  

Při ukládání trestu tedy soud musí mít na zřeteli dosažení nejen jednoho, ale hned 

několika účelů trestů zároveň. Je-li účel trestu nevyjádřen, je otázkou, jaká je vzájemná 

hierarchie jednotlivých účelů trestu. Jak postupovat, když není možné jejich naplnění 

dosáhnout současně nebo stejnou měrou? Zodpovězení této otázky je klíčové, neboť na ní 

značnou měrou závisí rozhodnutí o uložení trestu v konkrétním případě. 

Účely trestu tedy nejsou rovnocenné a v závislosti na jejich charakteru a významu je 

možné je rozlišovat na primární a sekundární, či konečné a prostředečné. Solnař vnímá 

prostředečný účel pouze jako nástroj či způsob dosažení účelu primárního, který zpravidla 
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nebývá dosažitelný přímo. Pokud tedy je konečným účelem ochrana společnosti, je jí 

efektivně dosaženo, uvězníme-li pachatele anebo dosáhneme-li jeho převýchovy.
94

  

Zatímco Solnařova koncepce prostředečných a konečných účelů trestu stojí na jejich 

vzájemné závislosti, primární a sekundární účely lze vnímat relativně autonomně. Pokud by 

nastal jejich vzájemný rozpor, sekundárního účelu nemusí být dosaženo za každou cenu, 

přičemž však může docházet k jejich vzájemnému doplňování se. V konkrétní situaci může 

rozhodující účel trestu variovat. Tam, kde v jednom případě bylo primárním účelem 

eliminovat pachatele, může jinde převážit princip restorativní justice.
95

  

O tom, který z účelů trestu je účelem primárním, a který sekundárním však 

zákonodárce rovněž mlčí. Primární a sekundární účely trestu nestanoví ani obecně, ani ve 

vztahu k jednotlivým druhům trestných činů.  Nezbývá proto, než opět ponechat řešení této 

otázky na rozhodovací praxi vyšších soudů, přičemž Ústavní soud je v tomto ohledu poměrně 

konzistentní a v nejobecnějším smyslu je tak za primární účel trestu již dlouhodobě 

považována ochrana společnosti.
96

  

Pokud by zákon stanovil alespoň určitá kritéria pro rozlišení primárního a 

sekundárního účelu trestu v typových případech či u skupin trestných činů, napomohlo by to 

větší transparentnosti a předvídatelnosti soudního rozhodování ze strany veřejnosti a zlepšení 

konzistentnosti rozhodování nižších soudů. V současné situaci tak v podstatě jediný důkaz o 

tom, jak soudce v konkrétním případě určoval primární a sekundární účel trestu představuje 

odůvodnění rozsudku, které však nemusí ve všech případech dosahovat dostatečné kvality. 

3.5. Spravedlivý trest  

Závěrem pojednání o účelu trestu bych ráda věnovala pozornost také otázce, která na 

problematiku účelu trestu logicky navazuje, a sice jaký trest je tedy spravedlivým trestem? 

Spravedlnost a účel trestu v podstatě tvoří spojené nádoby – spravedlnost je určována účelem 

trestu a zároveň trest, který není spravedlivý, nemůže naplňovat svůj účel.
97

 Není mou ambicí 

na tuto obtížnou otázku nalézt odpověď, nicméně lze vysledovat určité atributy, které se 

s ideou spravedlivého trestu pojí. Pojem spravedlivého trestu bývá totiž často skloňován ve 
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spojitosti se třemi zásadami vážícími se k problematice trestu – zásadou zákonnosti, 

přiměřenosti a rovnosti. Otázkou je, jaký je jejich vzájemný vztah.  

3.5.1. Spravedlnost a proporcionalita 

Přiměřenost trestu, mám na mysli proporcionalitu trestu vůči spáchanému trestnému 

činu, je klíčovým rysem spravedlivého trestu. Novotný dokonce tvrdí, že přiměřenost trestu je 

zárukou jeho spravedlnosti. Není přitom bez zajímavosti, že klade důraz zejména na 

přiměřenost vůči povaze a závažnosti trestného činu, nikoliv vůči poměrům pachatele.
98

 

Přiměřenost, dle mého názoru, nepochybně je důležitou vlastností spravedlivého trestu, je 

však potřeba důsledně rozlišovat, vůči jakému aspektu trestného činu je přiměřenost 

poměřována. Kupříkladu ignorujeme-li poměry pachatele, může tím být chápání spravedlnosti 

trestu značně zkresleno. To lze poměrně snadno ilustrovat na příkladu, kdy dva pachatelé 

svým jednáním naplní znaky stejné skutkové podstaty trestného činu, který dosahuje stejné 

závažnosti. Oběma pachatelům bude uložen peněžitý trest, ale přesto lze vnímat jako 

spravedlivé, že jeden z pachatelů obdrží trest mírnější s ohledem na své nedostatečné 

majetkové poměry, zatímco druhý z pachatelů dostane trest přísnější, neboť jeho majetková 

situace je příznivá.  

3.5.2. Spravedlnost a zákonnost 

Zákonnost trestu vychází ze zásady nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, 

tedy že pouze zákon stanoví, jaké jednání je trestným činem a jaké tresty lze za něj uložit. 

Novotný vymezuje vztah spravedlnosti a zákonnosti, když říká, že spravedlnost nelze se 

zákonností ztotožňovat a zákon nerozhoduje o spravedlnosti trestu.
99

 Tomu lze nejspíše 

přisvědčit, pokud současně dodáme, že ačkoliv zákonnost a spravedlnost nelze ztotožňovat, 

mohou se vzájemně ovlivňovat. Trest, který je uložen v souladu se zákonem, nemusí být vždy 

spravedlivý, to souvisí s tím, jak dobře zákonodárce reflektuje skutečné společenské hodnoty 

v zákoně. Je však otázkou, zda trest, který není uložen v souladu se zákonem lze za objektivně 

spravedlivý považovat, přestože narušuje právní jistotu, předvídatelnost práva i legitimní 

očekávání.  
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3.5.3. Spravedlnost a rovnost 

Někdy bývá spravedlnost ztotožňována právě s rovností, již můžeme vyjádřit takto: 

„Posuzuj podobné případy podobně a odlišné případy odlišně.“
100

 Takto spravedlnost 

ilustruje kupříkladu Hart, byť upozorňuje, že poněkud zjednodušeně. Postačí tedy ke 

spravedlnosti trestu pouze to, aby byl bezvýjimečně respektován princip rovnosti? Domnívám 

se, že zásadu rovnosti nelze vnímat jako univerzální řešení otázky spravedlnosti, byť je její 

nezbytným předpokladem. „Podobnost případů“ je pojem příliš relativní, když každý 

spáchaný trestný čin je unikátní a lze je vzájemně jen obtížně porovnávat. Proto si myslím, že 

otázka spravedlnosti trestu nemůže záviset výlučně na ukazateli, který je takto neurčitý a tudíž 

náchylný k subjektivní interpretaci a deformaci. 

Vzhledem k výše uvedenému se jeví, že spravedlnost trestu zřejmě tkví ve spojení 

všech tří atributů. Spravedlivý trest by tedy mohl být takový, který sleduje pouze zákonný cíl 

spočívající v ochraně společnosti před trestnými činy, jeho druh a výměra jsou adekvátní 

společenské nebezpečnosti, ostatním okolnostem spáchaného trestného činu a osobě jeho 

pachatele, a který je co nejvíce neodvratný.
101

 Toto pojetí však také nutně nemusí být jediným 

správným řešením otázky spravedlnosti trestu. Lata kupříkladu kritizuje zejména 

maximalistický a všezahrnující charakter takové definice, který není v praxi příliš zřetelný a 

ve výsledku nám stejně neposkytuje kýženou odpověď. Sám považuje v zájmu snazší 

uchopitelnosti za rozhodující kritérium k posuzování spravedlnosti právě závislost trestu na 

spáchaném trestném činu. Přitom však uznává, že spravedlnost trestu do jisté míry může 

záviset i na dalších okolnostech, jako jsou zejména poměry pachatele.
102

 

3.5.4. Spravedlivý proces a spravedlivý trest 

Neměli bychom opomenout ani vztah spravedlivého trestu a spravedlivého procesu. 

Mohlo by se zdát, že spravedlivý proces automaticky implikuje též spravedlivý výsledek. 

Ukazuje se však, že tomu tak není a právo na spravedlivý proces a spravedlivý trest nelze 

tímto způsobem propojovat.  

Právo na spravedlivý proces vyvozujeme z hlavy páté Listiny základních práv a 

svobod, ale především z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Je 

charakterizováno mnohými atributy, zejména právem na projednání věci spravedlivě, veřejně 

a v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, právem na obhajobu a čas na přípravu 
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obhajoby či respektováním zásady presumpce neviny. Avšak i v procesu, při němž byla 

dodržena všechna základní procesní práva obviněného, není zaručeno, že nedojde k selhání 

jiného faktoru, který způsobí, že výsledkem bude nespravedlivě uložený trest. Takových 

faktorů je mnoho – nespravedlnost může pramenit ze samotného zákona, může být způsobena 

rozhodnutím soudce nebo důkazní nouzí.
103

 Právo na spravedlivý proces je samo o sobě 

tématem obsáhlým, o kterém bylo již mnoho napsáno, a proto se jím, vzhledem k rozsahu 

práce, nebudu hlouběji zabývat. 

Bylo by ovšem chybou neupozornit na to, že výše uvedené aspekty nemusí být 

jedinými, které spravedlnost trestu ovlivňují. Důležitá není jen objektivní spravedlnost trestu 

(druh a výměra), ale také subjektivní stránka spravedlnosti, tedy to, zda odsouzený sám vnímá 

trest jako spravedlivý. To souvisí s jakousi „procedurální spravedlností“, s procesem, jakým 

byl trest uložen. Jako spravedlivý bývá snáze vnímán takový trest, při jehož ukládání soudce 

zacházel s obviněným s respektem, postupoval nestranně, podle řádně odůvodněných 

objektivních indikátorů, nikoli podle svého osobního názoru. Výzkumy ukazují, že dosažení 

této „procedurální spravedlnosti“ napomáhá odsouzenému snadněji uložený trest přijmout a 

pochopit, což ve výsledku zvyšuje účinek trestu.
104

 

Přestože spravedlnost je v trestním právu velmi často skloňovaným pojmem, odpověď 

na otázku, jaký trest je spravedlivým trestem, stále není a zřejmě ani niky nebude spolehlivě 

zodpovězena. Pojmy jako spravedlnost a morálka jsou pro právo naprosto esenciální a přesto, 

či možná právě proto, jsou v podstatě nedefinovatelné. Je velmi obtížné slovy vystihnout 

spravedlnost jako jeden z nejzákladnějších principů nejen trestání, ale společenského 

uspořádání vůbec, jejíž obsah si každý vykládá subjektivně, díky čemuž je proměnlivý v čase, 

místě, společnosti, kultuře či náboženství. To ale neznamená, že bychom měli na snahu o 

dosažení spravedlivého trestu zcela rezignovat, naopak. Respekt k principu spravedlivého 

trestu a úsilí o jeho naplnění vnímám jako jednu ze záruk demokratického právního státu.  

4. Základní zásady ukládání trestů 

Na úvod jakékoliv problematiky považuji za příhodné začít představením jejích 

základních zásad. Základní zásady či právní principy jsou obecné regulativní ideje, které si lze 

představit jako základní stavební kameny, na kterých daná právní úprava spočívá, a které se 
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prolínají každým právním institutem. Ať již jsou v právní úpravě výslovně vyjádřeny či 

nikoliv, jsou základními myšlenkovými konstrukcemi, od kterých se v zásadě nelze odchýlit. 

Jsou klíčové pro poznání, interpretaci, aplikaci ale i tvorbu práva.
105

 V oblasti trestního práva 

hmotného obecně jsou jimi zásady jako nullum crimen sine lege, zásada odpovědnosti za 

zavinění či zásada subsidiarity trestní represe.
106

 V otázce ukládání trestů se pak uplatňují 

některé specifické zásady, jejichž bližšímu rozboru se budu věnovat níže. Na úvod je též 

potřeba dodat, že tyto základní zásady nelze vnímat izolovaně a třebaže každá má z nich má 

svůj nezastupitelný význam, jsou spolu navzájem provázány a požadovaného efektu dosahují 

jen společně. 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole pojednávající o trestu, trestní zákoník vnímá 

problematiku sankcionování dualisticky, tedy v širším smyslu rozlišuje trestní sankce, kterými 

jsou ochranná opatření a tresty v užším smyslu. V souladu s tímto pojetím stanoví 

v ustanovení § 37 a § 38 zásady platné pro ukládání trestních sankcí a v § 39 a násl. obecné 

zásady týkající se výlučně ukládání trestů. Při ukládán trestu musí soud dbát nejen níže 

uvedených zásad, ale současně nesmí zapomínat ani na účel trestu, který by mu měl být jistým 

vodítkem. Tyto základní zásady by společně s účelem trestu měly vést soud k uložení 

spravedlivého trestu, který bude nejlépe naplňovat účel trestu a zároveň přispívat nápravě 

pachatele s tím, že nebude ohrožovat, ale spíše usnadňovat jeho resocializaci.
107

 Základní 

zásady jsou však pouze jakýmsi abstraktním rámcem a samotnému uložení trestu předchází 

další konkrétnější postupy. Následující text bude věnován z mého pohledu stěžejním zásadám 

ukládání trestů. 

4.1. Zásada subsidiarity trestní represe  

Zásada subsidiarity trestní represe, někdy též ekonomie trestní hrozby 
108

 je zásadou, 

v níž stále přetrvává materiální aspekt pojetí trestného činu, i když formálně-materiální pojetí 

trestního činu obsažené v trestním zákonu z roku 1961 bylo opuštěno. V současnosti je pojem 

trestného činu definován v trestním zákoníku pouze jeho formálními znaky, nicméně právě 

zásada subsidiarity trestní represe zmírňuje jeho přílišnou tvrdost, pročež se o ní někdy hovoří 

jako o tzv. hmotněprávním korektivu trestního bezpráví.
109

 Tato zásada vyjadřuje skutečnost, 

že trestní právo by mělo být pouze nástrojem ultima ratio. 
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Podíváme-li se podrobněji na textaci § 12 odst. 2 trestního zákoníku, zjistíme, že se 

zde v souvislosti se zásadou subsidiarity trestní represe hovoří jednak o trestní odpovědnosti a 

jednak o trestněprávních důsledcích s ní spojených, tedy o trestních sankcích. Nabízí se tedy 

otázka, jaký vztah má zásada subsidiarity trestní represe k ukládání trestů, zda se v této oblasti 

uplatňuje a popřípadě jak.  

Vycházíme-li čistě z jazykového výkladu daného ustanovení, dojdeme k závěru, že 

zásada subsidiarity trestní represe se vztahuje i na ukládání trestních sankcí, nikoliv výlučně 

na trestní odpovědnost. Někteří autoři však s tímto závěrem nesouhlasí. Kupříkladu Fenyk 

zastává názor, že přístup, který vysvětluje ustanovení § 12 odst. 2 a § 39 odst. 2 trestního 

zákoníku ve vzájemné souvislosti je nesprávný, neboť nemá oporu v zákoně. Dle jeho slov 

„Výslovný odkaz, který by umožnil aplikaci ustanovení o trestu i na ustanovení o vině, 

v zákoně chybí.“
 110

 

Je sice pravdou, že takový odkaz trestní zákoník neobsahuje, nicméně v rozporu 

s Fenykovým názorem je důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, v níž nalezneme, že zásada 

subsidiarity trestní represe se uplatňuje i mimo definici trestného činu. Zároveň společenská 

škodlivost, která je stěžejním pojmem této zásady, je podle důvodové zprávy určována právě 

povahou a závažností trestného činu.
111

 Zdá se tedy, že existují indikátory ukazující na 

vzájemný vztah ustanovení § 12 odst. 2 a § 39 odst. 2 trestního zákoníku.  

Dalším důkazem hovořícím ve prospěch použití zásady subsidiarity trestní represe na 

ukládání trestních sankcí může být také jedno ze stanovisek Nejvyššího soudu, ve kterém se 

Nejvyšší soud pro účely posouzení trestní odpovědnosti pachatele, při výkladu pojmu 

společenské škodlivosti, opírá o definiční znaky povahy a závažnosti trestného činu uvedené v 

§ 39 odst. 2 trestního zákoníku. K tomuto Nejvyšší soud konstatuje, že „společenskou 

škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném 

případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s 

ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu 

ke všem znakům zvažované skutkové podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu.“
112

 

K aplikaci zásady subsidiarity trestní represe by mělo podle Nejvyššího soudu dojít tehdy, 

když trest, který by připadal v úvahu za posuzovaný trestný, čin nedosahuje ani spodní 

hranice trestní sazby stanovené za tento trestný čin.  
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Tento postoj Nejvyššího soudu se však také neobešel bez kritiky. Například Kratochvíl 

upozorňuje, že vnímání použití zásady subsidiarity trestní represe tímto způsobem 

(nediferencovaně z hlediska viny i trestu) otázku viny a trestu příliš směšuje. To by podle něj 

mohlo vést k vyšší míře individualizace na úkor předvídatelnosti soudního rozhodování.
113

 

Považuje nicméně za nutné, povahu a závažnost trestného činu posuzovat v každém 

konkrétním případě při ukládání trestních sankcí pachateli a to nejen v hranicích aplikované 

skutkové podstaty, ale i ve vztahu ke všem dalším okolnostem dané věci.
114

  

Tuto poměrně komplikovanou otázku, o které by se dalo napsat mnoho stran, lze 

prozatím uzavřít s tím, že se osobně přikláním k názoru, že zásada subsidiarity trestní represe 

je zásadou platnou pro vinu i trest. Vycházím přitom nejen z výše uvedených úvah, ale také z 

faktu že projevy zásady subsidiarity trestní represe lze nalézt i v zákonné úpravě trestních 

sankcí, kupříkladu v podobě institutu upuštění od potrestání. Je však důležité ji v obou 

případech správně používat a otázku viny a trestu důsledně rozlišovat.  

4.2. Zásada humanity trestních sankcí 

Zásada humanity trestních sankcí je další z důležitých zásad trestního práva platných 

pro tresty i ochranná opatření. Dalo by se říci, že představuje pojistku proti návratu 

k některým praktikám trestání uplatňovaným v minulosti, které již nejsou současnou 

společností akceptované.  

Zásada humanity trestních sankcí, která často bývá uváděna společně se zákazem 

mučení, je výslovně zakotvena v čl. 7 odst. 2 Listiny. Její původ však, dle mého, vyplývá již 

z čl. 1 odst. 1 Listiny, podle něhož jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Právě 

důstojnost považuji v této otázce za klíčovou hodnotu, neboť ani osoba, která spáchala trestný 

čin, nepřestává být člověkem, a proto neztrácí svou lidskou důstojnost.  

Tato zásada vyplývá také z  řady mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána, a to kupříkladu z čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech či ze 

speciální Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (č. 143/1988 Sb.). Nejvýznamnější je však patrně čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, nad jehož dodržováním důsledně bdí Evropský soud pro lidská 

práva. Zde je vyjádřen absolutní zákaz mučení nebo podrobování nelidskému či ponižujícímu 
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zacházení anebo trestu. S tím související trest smrti je pak zakázán na základě dodatkového 

protokolu č. 13 k Úmluvě, který je pro Českou republiku závazný od roku 2004.  

Zásadu humanity trestních sankcí vyjadřuje výslovně ustanovení § 37 odst. 2 trestního 

zákoníku, podle nějž nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce a výkonem trestních 

sankcí nesmí být ponížena lidská důstojnost. V tomto ustanovení však narážíme na hned 

několik neurčitých pojmů, jež je nutné vyložit.  

Za kruté je obecně možno považovat „tresty způsobující fyzickou bolest, kterými se 

působí na animální podstatu trestaného, a rovněž takové tresty, které devastují či dokonce ničí 

pachatelovu osobnost jako trest smrti, lobotomie či dlouholetá samotka.“
115

 Nemusí se tedy 

jednat pouze o krutost fyzickou. Za krutý a nehumánní je možné považovat kupříkladu i trest 

odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění, neboť vědomí neexistence 

naděje na propouštění samo o sobě představuje pro odsouzeného nadměrné psychické 

utrpení.
116

 

Nepřiměřené trestní sankce jsou sankce nespravedlivé z hlediska proporcionality, 

tedy takové, které svou intenzitou nedůvodně přesahují účel trestu. Posouzení otázky 

přiměřenosti je však poměrně komplikované a mělo by být komplexní. Evropský soudní dvůr 

v rámci své rozhodovací praxe konstatoval, že přiměřenost trestu je nutno posuzovat nejen 

z hlediska výměry a druhu trestu vůči spáchanému TČ, ale také z hlediska způsobu výkonu a 

uložení tohoto trestu, včetně podmínek čekání na jeho výkon.
117

  

Zákaz nepřiměřených a krutých trestních sankcí je třeba vnímat extenzivně v tom 

smyslu, že i tresty, byť samy o sobě nejsou nepřiměřené či kruté, nesmí být ukládány nebo 

vykonávány způsobem, který je nepřiměřenými či krutými učiní.
118

 Ústavní soud se k tomuto 

vyjadřuje v tom smyslu, že „Samotný výkon byť dlouhodobého trestu odnětí svobody, pokud 

probíhá v prostředí respektujícím lidskou důstojnost, však sám o sobě není zacházením 

krutým či nelidským, jestliže není provázen dalšími závažnými (objektivními) nedostatky ve 

způsobu výkonu takového trestu, jak je v civilizovaném světě standardizován, či závažnými 

zdravotními a psychickými problémy na straně vězně.“
119

  

                                                 

115
 FALLS, M. M. Retribution, Reciprocity and Respect for Persons. In: Duff, A. (ed.) Punishment, Darmouth 

Publishing, 1993, s. 48 a 49. Cit. podle: LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 96. 
116

 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody na doživotí. Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 1995, s. 

21. 
117

 Soering v. Spojené království ze dne 7. 7. 1989, [online]. [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: 

http://www.kentlaw.edu/faculty/bbrown/classes/IntlOrgSp07/CourseDocs/XIISoeringcaseECHR.pdf  
118

 VANDUCHOVÁ, Marie. § 37 [Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. 

Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 496. 
119

 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 601/04. 

http://www.kentlaw.edu/faculty/bbrown/classes/IntlOrgSp07/CourseDocs/XIISoeringcaseECHR.pdf


 

52 
 

 

Trestní zákoník dále zapovídá ponižování lidské důstojnosti výkonem trestu. 

Ponížení je pocitem subjektivním, rozhodující roli proto hraje intenzita porušení lidské 

důstojnosti, kterou již lze objektivně považovat za ponížení. Pojem ponižujícího zacházení 

nebo trestání popsal Evropský soud pro lidská práva jako „zacházení vyvolávající v člověku 

pocit hrubého pokoření před jinými osobami nebo ponížení před sebou samým, nutí ho jednat 

proti své vůli a přesvědčení, nebo narušuje jeho psychickou nebo fyzickou odolnost.“
120

 

Novotný upozorňuje, že důsledné dodržení této zásady není dost dobře dosažitelné, 

neboť pachatel již tím, že spáchal trestný čin, ponižuje svou důstojnost.
121

 V podstatě 

s výkonem každého trestu je spojeno jisté ponížení lidské důstojnosti, ať již se jedná o trest 

odnětí svobody či o výkon obecně prospěšných prací.
 
Proto nelze než souhlasit s názorem, 

který vyjadřuje Lata, tedy musíme vykládat tento zákaz úžeji a připustit jistou míru ponížení 

lidské důstojnosti ve prospěch zajištění fungování trestu a naplnění jeho účelu.
122

 Nesmíme se 

však nikdy dopouštět zbytečného ponižování lidské důstojnosti. 

4.3. Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozeného  

Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozeného je rovněž jednou 

z důležitých, byť ne tak akcentovaných, zásad ukládání trestů, která je výslovně vyjádřena 

v ustanovení § 38 odst. 3 trestního zákoníku. Jedná se o zásadu poměrně moderní – přestože 

oba přímí předchůdci současného trestního zákoníku (zákon č. 86/1950 Sb. a zákon č. 

140/1961 Sb.) obsahují zmínky o náhradě škody způsobené trestným činem, ani v jednom 

z nich není zohlednění práv poškozeného explicitně stanoveno.  

Náhrada škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem je jedním z možných 

účelů trestu podle relativních teorií trestání a odpovídá konceptu restorativní justice, jejímž 

hlavním smyslem je náprava narušených společenských vztahů. Vzhledem k tomu, že účel 

trestu trestní zákoník nedefinuje, zakotvuje zohlednění práv poškozeného alespoň jako 

základní zásadu.  

Smyslem je posílit pozici poškozeného nejen v trestním řízení přiznáním řady práv, 

ale také z perspektivy ukládání trestu. Soud by měl uložit takový trest, který nebude pachateli 

náhradu škody ztěžovat či znemožňovat a pokud možno povede k efektivní náhradě škody 

způsobené trestným činem. Kupříkladu nepodmíněný trest odnětí svobody, vzhledem 
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k přetrvávajícím problémům s nedostatkem pracovních míst pro vězně a nízké odměně za 

práci, není k tomuto účelu příliš vhodný. Soud by měl také například upřednostnit zájmy 

poškozeného na náhradu škody před uložením peněžitého trestu, v jehož důsledku by pachatel 

nebyl schopen škodu nahradit.
123

  

Kromě zohlednění práv poškozeného při výběru druhu trestu má soud možnost uložit 

pachateli i přiměřené povinnosti a omezení podle § 48 odst. 4 trestního zákoníku, kupříkladu 

uhradit dlužné výživné. Tyto mohou být rovněž součástí trestu, jako je tomu například u trestu 

obecně prospěšných prací dle § 63 odst. 2 trestního zákoníku. 

Lze si povšimnout, že textace § 38 odst. 3 trestního zákoníku hovoří o právem 

chráněných zájmech poškozeného. Jako pozitivní vnímám volbu pojmu „zájem 

poškozeného“, která dle mého správně rozšiřuje možnosti soudu, který se tak nemusí 

omezovat například pouze na náhradu škody či nemajetkové újmy a může zohlednit práva 

poškozeného i tím způsobem, že uloží trest zákazu pobytu,  je-li to vzhledem k situaci 

poškozeného žádoucí. 

4.4. Zásada zákonnosti 

Zásada zákonnosti je jednou z nejdůležitějších obecných zásad trestního práva 

hmotného. Pro oblast ukládání trestních sankcí je vyjádřena pomocí latinského nulla poena 

sine lege, tedy není trestu bez zákona. Jinými slovy druh a výměra trestních sankcí jakož i 

podmínky pro jejich uložení musejí být stanoveny v zákoně. To znamená, že stejně jako 

skutkové podstaty nových trestných činů, ani druhy trestních sankcí a jejich sazby nelze 

dotvářet analogií či jakkoliv jinak než legislativně.  

Tato zásada vychází z čl. 39 Listiny a je výslovně vyjádřena v § 37 odst. 1 trestního 

zákoníku. Lze si povšimnout, že v tomto ustanovení je použit pojem trestní zákon, nikoliv 

trestní zákoník. Dle výkladového ustanovení § 110 trestního zákoníku pojem trestní zákon 

zahrnuje nejen trestní zákoník, ale též zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Díky tomu je zásada zákonnosti zachována 

i pro případ, že některý z těchto zákonů stanoví trestní sankce neuvedené v trestním zákoníku, 

jak tomu také v praxi je, když kupříkladu zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim stanoví trest zrušení právnické osoby. V souladu s touto zásadou trestní zákoník 

obsahuje taxativní výčet trestů v ustanovení § 52, jakož i taxativní výčet druhů ochranných 
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opatření v ustanovení § 98. Ve zvláštní části navíc vymezuje trestní sazbu pro každý trestný 

čin. 

Zásada zákonnosti je důležitá nejen pro zachování právní jistoty adresátů trestního 

práva, ale zároveň je i předpokladem jeho správného fungování. Je-li totiž jednou z funkcí 

trestního práva prevence páchání trestných činů
124

, je potřebné, aby si adresáti právních 

norem byli předem vědomi sankcí, které hrozí za porušení jejich zákonné povinnosti. 

Skutečnost, že trestní sankce jsou uvedeny v zákoně, kterým je soud při svém rozhodování 

vázán, také zajišťuje jistou míru předvídatelnosti soudního rozhodování a představuje jednu 

ze záruk právního státu.  

Zde však význam zásady zákonnosti nekončí. Slouží také jako vyjádření trestní 

politiky státu a ukazatel závažnosti, jakou společnost přikládá jednotlivým trestným činům. 

Zákon takto stanovuje typovou závažnost trestného činu, přičemž ta se dále diferencuje 

v rámci trestní sazby.
125 

Tedy při dolní hranici trestní sazby, by se trest měl pohybovat 

v případě nejméně závažných trestných činů dané skutkové podstaty a naopak, přičemž horní 

i dolní hranice trestní sazby může být překročena pouze ve výjimečných zákonem 

stanovených případech.  

Zásada zákonnosti má také přímou souvislost s individualizací trestu a tyto zásady 

nelze vnímat izolovaně. Zákon na jedné straně sám stanoví závazná kritéria pro stanovení 

druhu a výměry trestu, jakými jsou zejména povaha a závažnost činu, poměry pachatele a 

možnost jeho nápravy. Na straně druhé zákon ukládá soudu povinnost k těmto kritériím při 

ukládání trestu přihlédnout, tedy trest individualizovat. V této souvislosti se také hovoří o 

dvou formách individualizace – soudcovské a zákonné, o nichž se budu podrobněji zmiňovat 

v nadcházejících kapitolách. 

Postavení zásady zákonnosti ve vztahu zásady k zásadě individualizace trestu lze 

vnímat ze dvou perspektiv. Je možné ji chápat jako předpoklad zásady individualizace trestu, 

její výchozí bod a rámec, tedy jednosměrně. V souladu s tímto pojetím zákon pouze stanoví 

prostředky individualizace, které soud následně používá. 

Novotný představuje druhý pohled, když vysvětluje, že obě zásady jsou jako spojené 

nádoby, navzájem se podmiňují a jejich vztah považuje za obousměrný.
 

Podle něj 

individualizovaný trest je nutně trestem zákonným a zákonný trest představuje nejlepší záruku 

trestu individualizovaného.
126

 Toto tvrzení však, podle mého názoru naráží na skutečnost, že 
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ačkoliv jsou při ukládání trestu plně zohledněna všechna zákonná individualizační kritéria, 

nemusí být trest objektivně vnímán jako dostatečně individualizovaný. Jejich vzájemný vztah 

tak nepovažuji za zcela vyvážený, jelikož limit individualizace vždy do jisté míry představuje 

činnost zákonodárce, respektive to, jak se mu podaří daná individualizační kritéria 

optimalizovat.  I toto lze však považovat za jeden z důkazů, že zásada individualizace a 

zákonnosti spolu skutečně souvisí. 

Z jiného úhlu pohledu by se mohlo zdát, že zásada zákonnosti a individualizace stojí 

ve vzájemném protikladu. Skutečnost, že uložený trest prošel individualizací tak, aby co 

nejvíce zohlednil okolnosti konkrétního případu, by mohla zásadu zákonnosti popírat, neboť 

soudu je dána jistá míra volnosti, ovšem na úkor právní jistoty. V důsledku dodržení zásady 

individualizace tak nikdo nemůže předem pouze na základě zákonných ustanovení spolehlivě 

říci, jaký trest bude skutečně danému pachateli za jeho čin uložen. Tuto tezi však kupříkladu 

Solnař kategoricky odmítá a označuje za mylnou.
127

 

Závěrem je potřeba dodat, že zásada zákonnosti má širší význam. Neměla by se 

omezovat pouze na ukládání trestních sankcí, ale měla by se vztahovat i na jejich výkon. Aby 

byla zásada zákonnosti beze zbytku zachována, musí být i výkon trestních sankcí, při nichž 

fakticky dochází k narušování práv a svobod osob, v zákoně přesně vymezen.
128

 

4.5. Zásada přiměřenosti 

Vzhledem k tomu, že trest je jedním z  vůbec nejvýraznějších zásahů do základních 

lidských práv a svobod, je důležité, aby k němu docházelo jen ve skutečně nezbytných 

případech a v nezbytné míře. V širším smyslu můžeme tedy zásadu přiměřenosti vnímat jako 

proporcionalitu mezi obecnými zájmy společnosti a základními právy a svobodami 

jednotlivce.
129

  

Tato velmi úzce souvisí s účelem trestu, a sice přesouvá nás od otázky „proč trestat?“, 

k otázce „jak moc?“. Má rovněž zásadní význam pro spravedlnost trestu. Přiměřenost je 

pojem, který, pokud stojí samostatně, je značně abstraktní a nicneříkající. Svůj smysl získává 

až v momentě, kdy je vztažena k nějaké jiné hodnotě a právě účel trestu by nám měl 

poskytnout vodítko k odpovědi na zásadní otázku, a sice vůči jakému aspektu bychom měli 

přiměřenost posuzovat?  
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Vyznáváme-li absolutní teorie trestání, budeme přiměřenost trestu posuzovat výlučně 

vůči spáchanému činu tak, abychom dosáhli spravedlivé odplaty. V takovém případě bychom 

zřejmě měli nejadekvátněji potrestat pachatele opakem, tedy „Protože pachatel zneužívá své 

svobody a abychom ho naučili jak svobody dobře užívat, odnímáme mu ji. Protože pachatel 

společnosti svým jednání odcizuje a abychom mohli uskutečnit jeho resocializaci, izolujeme 

ho odnětí svobody. Protože projevil pachatel trestným činem nesprávný vztah k majetku, 

připravujeme ho o majetek majetkovými tresty. Protože byla pachateli určitá činnost 

příležitostí k páchání deliktů a aby v budoucnu užíval této činnosti pouze ke společensky 

užitečným cílům, zakazujeme mu ji.“
130

 Zde ovšem narážíme na zásadní problém – můžeme 

skutečně doufat, že takový trest bude pachateli dostatečným ponaučením, aby se v budoucnu 

zdržel páchání dalších trestných činů? Dle mého názoru lze jen těžko bez dalšího očekávat, že 

se pachatel v budoucnu zdrží kupříkladu majetkové trestné činnosti jen proto, že byl 

v minulosti na svém majetku postižen. 

Pokud jsme naopak zastánci teorií relativních, budeme spíše usilovat o přiměřenost 

trestu ve vztahu k osobě pachatele a jeho poměrům tak, abychom ho přivedli k vedení 

řádného života či napravili trestným činem narušené společenské vztahy. Takto může být 

pachateli uložen mírnější trest, než který odpovídá závažnosti a nebezpečnosti jím spáchaného 

trestného činu ve prospěch nenarušení jeho rodinných vazeb či zachování jeho schopnosti být 

výdělečně činný.  

Vzhledem k tomu, že české trestní právo, jak již bylo dříve zmíněno, vychází ze 

smíšené teorie trestání, měl by být z hlediska přiměřenosti trestu brán ohled na výše zmíněné 

aspekty. Toto reflektuje ustanovení § 38 odst. 1 i ustanovení § 39 odst. 2 trestního zákoníku, 

podle kterých při stanovení druhu a výměry trestu (ale i při ukládání trestních sankcí obecně) 

soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, poměrům pachatele a 

možnosti jeho nápravy, jakož i k celé řadě dalších hledisek. Přiměřený trest tedy sleduje svůj 

účel, aniž by pachateli, vzhledem k vyjmenovaným hlediskům, působil větší újmu, než je k 

naplnění jeho účelu nezbytné.  

Vztah účelu trestu a jeho přiměřenosti funguje i zpětně, jelikož pouze přiměřený trest 

je způsobilý dosáhnout svého účelu. U trestu, který se vychyluje z přiměřenosti do jednoho z 

extrémů, postupně slábnou jeho pozitivní funkce a začínají se projevovat ty negativní. Příliš 

mírný trest budí dojem, že páchat trestné činy se vyplatí a tak selhává z hlediska individuální i 

generální prevence. Na druhou stranu příliš přísný trest vyvolává v pachateli pocit křivdy a 
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společnost může s takovým pachatelem dokonce sympatizovat. Z tohoto důvodu se také 

exemplární tresty ukázaly jako neúčinné. Deformují totiž přiměřenost trestu směrem od 

trestného činu a jeho pachatele ve prospěch prevence a zároveň přenášejí část trestu 

dopadených pachatelů na ty, jež se chytit nepodařilo.
131

 V tomto směru rovněž nelze než 

přisvědčit Ústavnímu soudu, který v jednom ze svých nálezů konstatoval, že jakékoliv 

vybočení z principu proporcionality v zájmu jiných účelů a cílů, kupříkladu právě ukládáním 

exemplárních trestů, má za následek mimo jiné zkřivení citu pro spravedlnost ve 

společnosti.
132

 

Důkazem zásadního významu přiměřenosti trestu je skutečnost, že přímo souvisí nejen 

s účelem trestu, ale také s otázkou spravedlnosti trestu. Jak již bylo řečeno v kapitole 

pojednávající o spravedlivém trestu, proporcionalita představuje jeden z jeho atributů, 

společně se zásadou rovnosti a zákonnosti.  

Přiměřenost trestu lze vztáhnout i k otázce rovnosti, resp. srovnatelnosti trestů. To, že 

soud trestá podobné případy podobně a rozdílné rozdílně je možné chápat jako jistý aspekt 

jeho přiměřenosti. Zásada přiměřenosti se tudíž neomezuje pouze na vyměření trestu v rámci 

trestní sazby.
133

 Von Hirsch srovnatelnost trestů ve vztahu k jeho přiměřenosti vnímá ve dvou 

dimenzích, které nazývá ordinální a kardinální proporcionalita. Ordinální proporcionality 

dosáhneme právě tak, že pachatele podobně závažných trestných činů budeme trestat podobně 

přísnými tresty a naopak pachatele trestných činů vykazující odlišnou závažnost budeme 

trestat adekvátně této odlišnosti. Kardinální proporcionalita je systémová a zkoumá 

přiměřenost trestu nikoliv ve vztahu k trestům uloženým za podobně závažné trestné činy, ale 

k trestům, které jsou stanoveny za jiné trestné činy, tedy přiměřenost trestu v rámci celkové 

trestní škály nastavené zákonodárcem.
134

 Z toho plyne, že přiměřenost trestu je dána nejen se 

zřetelem k tomu, jaký trest byl uložen v podobných případech, ale také v kontextu celkové 

přísnosti trestů stanovených za ostatní trestné činy.   

V ustanovení § 38 odst. 2 trestního zákoníku se současně objevuje další zásada, která 

je v podstatě jedním z projevů zásady přiměřenosti, a tou je zásada subsidiarity přísnější 

trestní sankce. Zásada subsidiarity přísnější trestní sankce obsahuje pravidlo, podle kterého 

pachateli nemá být uloženou trestní sankcí způsobena větší újma, než jaká je potřeba pro 

dosažení účelu trestu, tedy nesmí docházet k nedůvodnému ukládání přísnějších sankcí. Tato 
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zásada však nesouvisí pouze se zásadou přiměřenosti, ale lze ji považovat i za projev zásady 

subsidiarity trestní represe a zásady humanity trestních sankcí.
135

  

Projevy zásady subsidiarity přísnější trestní sankce bychom v trestním zákoníku našli 

na více místech. Jako příklad lze uvést ustanovení § 55 odst. 2, jehož dikce jasně naznačuje, 

že za méně závažné trestné činy (horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět 

let) lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen ve výjimečných odůvodněných 

případech. Dalším příkladem, týkajícím se tentokráte ochranných opatření, je ustanovení § 

100 odst. 1 trestního zákoníku, z něhož vyplývá vztah subsidiarity mezi zabezpečovací 

detencí a ochranným léčením, když jednou z podmínek pro uložení zabezpečovací detence je 

očekávání, že ochranné opatření by nezaručovalo dostatečnou ochranu společnosti.  

4.6. Zásada personality  

Zásada personality, na rozdíl od výše zmíněných zásad, není v trestním zákoníku 

výslovně zmíněna a nelze ji ani dovodit z žádného jeho ustanovení. Vyplývá ze skutečnosti, 

že trestní odpovědnost je odpovědností individuální, což plyne z koncepce zavinění, jako 

obligatorního typového znaku trestného činu. Zavinění je subjektivní stránkou skutkové 

podstaty a jeho absence znemožňuje vznik trestní odpovědnosti. Vycházíme-li ze skutečnosti, 

že zavinění je vnitřním psychickým vůči skutečnostem zakládajícím trestný čin
136

, je z logiky 

věci vyloučeno, aby se vztahovalo k osobě od pachatele odlišné. Ze stejného důvodu nelze 

legitimizovat, aby následky trestní odpovědnosti pachatele v podobě trestu dopadaly na 

kohokoliv jiného, než na pachatele.  Nelze však říci, že tato zásada je ve všech případech beze 

zbytku dodržována. Podle povahy některých trestů je zřejmé, že jejich výkon vždy více či 

méně zasáhne i okolí odsouzeného.  

Otázka personality trestní sankce je řešena v rámci procesu individualizace trestu, kdy 

soud při stanovení druhu a výměry trestu přihlíží též k osobním, rodinným, majetkovým a 

jiným poměrům pachatele. Měl by brát zřetel nejen na to, jaký trest je přiléhavý pro 

konkrétního pachatele, tedy kupříkladu zda má pachatel odpovídající majetkové poměry pro 

uložení peněžitého trestu, ale také na to, zda je daný trest vhodný například i z hlediska osob 

na pachateli závislých. Tato úloha soudu je však nelehká, neboť snaha o dodržení zásady 

personality trestu může snadno skončit vytvořením nerovností a porušením zásady 

přiměřenosti.  
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Má být tedy při ukládání trestu brán ohled kupříkladu na rodinu pachatele, a pokud 

ano, do jaké míry? Odpovíme-li kladně, znamenalo by to, že všem pachatelům, kteří jsou 

rodiči, bychom měli ukládat mírnější tresty? To by ovšem zakládalo disproporci vůči 

pachatelům, kteří jsou bezdětní a to na základě skutečnosti nezávislé na jednání pachatele 

nebo na spáchaném trestném činu. Proto dle Novotného sama skutečnost, že pachatel má děti, 

nemůže být důvodem k uložení mírnějšího trestu. Naproti tomu situace, kdy pachatel svým 

trestným činem usmrtil vlastní děti, se Novotnému zdá odlišná a konstatuje, že zde by patrně 

bylo správné uvažovat o mírnějším trestu, neboť tím není ovlivněna nebezpečnost trestného 

činu pro společnost a ani citelnost trestu. 
137

  

O takřka identické situaci rozhodoval v nedávné době Ústavní soud. V případu do té 

doby bezúhonného otce, který pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a z nedbalosti usmrtil svou 

manželku a staršího syna, vyvstala právě otázka, do jaké míry jsou poměry dítěte, v tomto 

případě přeživšího syna pachatele, rozhodující pro uložení trestu. Prvostupňový soud přihlédl 

ke skutečnosti, že pachatel jednak usmrtil členy své rodiny, což pro něj samo o sobě bylo 

citelným trestem, a jednak je otcem tříletého dítěte, o které pečuje a s nímž má silný vztah, 

pročež mu uložil úhrnný trest domácího vězení v délce trvání 2 let. Odvolací soud však 

k těmto skutečnostem přistupoval odlišně, když na základě odvolání státního zástupce 

pachateli uložil nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře 4 let s argumentací, že uvedené 

skutečnosti neovlivňují vysokou společenskou škodlivost pachatelova činu a prvostupňový 

soud jejich význam přecenil. Rozhodnutí odvolacího soudu posléze přisvědčil i Nejvyšší 

soud. Ústavní soud se však v tomto případě přiklonil k názoru prvostupňového soudu, když 

zdůraznil, že Česká republika je stranou Úmluvy o právech dítěte a odvolal se na doporučení 

Výboru pro práva dítěte k čl. 9 této úmluvy, ze kterého vyplývá, že při ukládání trestu 

rodičům by mělo být, pokud možno vždy, zváženo uložení trestu nezahrnující odnětí svobody. 

Alternativy k odnětí svobody by měly být používány se zvážením možných dopadů různých 

trestů na nejlepší zájmy dotčených dětí.
138

  

Zájmy osob odlišných od pachatele mohou být trestem dotčeny i v jiných směrech, 

kupříkladu trestem propadnutí majetku, který užívají společně s pachatelem. Ústavní soud se 

v jednom ze svých nálezů zabýval případem, kdy pachateli trestného činu nedovolené výroby 

omamné a psychotropní látky byl uložen trest propadnutí věci, konkrétně pěstebních pomůcek 

a rodinného domu, který pachatel prokazatelně používal ke své trestné činnosti. Ústavní soud 

mimo jiné konstatoval, že je nutno se při ukládání trestu zabývat rovněž zájmem pachatele na 
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ochraně soukromého života.
139

 Vzhledem k tomu, že právo na soukromí je třeba vykládat ve 

světle práva na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod
140

, bylo by dle mého možné závěr Ústavního soudu 

akceptovat i jako odůvodnění situace, kdy by kupříkladu tento dům byl obýván pachatelovou 

rodinou. Při zvažování trestu propadnutí věci by pak měl být brán ohled na právo na bydlení 

těchto osob zaručeného Evropskou sociální chartou (čl. 31), do něhož by případným uložením 

takového trestu bylo zasaženo. Domnívám se, že tento zásah by byl z hlediska zásady 

personality nepřípustný. K právu na respektování soukromého a rodinného života je 

samozřejmě nutno přihlížet i při ukládání jiných druhů trestů, jako je například trest 

vyhoštění.
141

 

Trestem však nemusí být dotčena pouze pachatelova rodina a jiné blízké osoby, ale 

také pachatelovi věřitelé. Jakýkoliv trest postihující majetek pachatele, který nemá dostačující 

prostředky pro úhradu svých dluhů, dopadá napřímo i na jeho věřitele, jimž se výrazně sníží 

pravděpodobnost uspokojení jejich pohledávek. Trestní zákoník pro takové případy (na rozdíl 

od § 14 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim) neobsahuje 

ustanovení, které by přikazovalo přihlédnout při ukládání trestu k právům pachatelových 

věřitelů. V těchto případech tak nezbývá než aplikovat právě zásadu personality, z níž lze 

dovodit povinnost soudu zohlednit při ukládání trestu právem chráněné zájmy věřitelů 

pachatele.
142

  

4.7. Zásada individualizace  

Zásada individualizace je jednou z nejdůležitějších a zřejmě také nejdiskutovanějších 

zásad ukládání trestů. Jejím smyslem je zajistit uložení takového trestu, který bude co 

nejadekvátněji zohledňovat zvláštnosti a okolnosti konkrétního případu, tedy uložit trest 

„ušitý na míru“ danému pachateli, protože jen takový trest má největší potenciál dosáhnout 

svého účelu.  

Zásada individualizace zároveň nepřímo pomáhá naplňovat zásadu přiměřenosti trestu, 

jelikož se v rámci individualizace trestu zvažují skutečnosti relevantní i pro jeho přiměřenost. 

Stanovením jednotných pravidel pro individualizaci se také zajišťuje, že podobné případy 
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budou posuzovány podobně a rozdílné rozdílně, čímž se v rámci trestání zachovává rovnost a 

přispívá se tak k dosažení ideje spravedlivého trestu. 

4.7.1. Zákonná a soudcovská individualizace  

V rámci individualizace lze rozlišovat dvě její hlavní roviny – individualizaci 

zákonnou a individualizaci soudcovskou
143

. Pro úplnost se někdy k těmto dvěma dodává také 

individualizace při výkonu trestu
144

, která se však primárně týká způsobu výkonu trestu a 

působení na pachatele a pro fázi ukládání trestů tak nemá význam. 

Jak vyplývá z již uvedeného, zásada individualizace se se zásadou zákonnosti potkává 

ve styčném bodě, kterým je právě zákonná individualizace. V souladu se zásadou zákonnosti 

jsou v zákoně stanoveny druhy trestů, skutkové podstaty trestných činů, jakož i trestní sazby, 

kterými zákonodárce vyjadřuje typovou závažnost daného trestného činu. Protože však 

k naplňování těchto skutkových podstat dochází v nesčetných variacích co do způsobu 

provedení, charakteristiky pachatele či situace, je zřejmé, že prosté stanovení trestní sazby pro 

uložení individualizovaného trestu nestačí.  

Zákonná individualizace spočívá především v tom, že základní rámec a pravidla pro 

ukládání trestů jsou předem vymezena v zákoně. Neomezuje se však pouze na to, že 

zákonodárce stanoví kritéria, ke kterým se při ukládání trestu přihlíží, jako je kupříkladu 

právě povaha a závažnost činu či poměry pachatele. Za projev zákonné individualizace 

můžeme považovat i ustanovení umožňující konkretizovat trest ve vztahu k různým formám 

trestné součinnosti, ke stádiu spáchání trestného činu, příčetnosti resp. zmenšené příčetnosti 

pachatele či vymezení polehčujících a přitěžujících okolností.
145

  

Soudcovská individualizace naproti tomu představuje jistou míru svobody soudce, 

možnost diskrece, při níž není striktně vázán zákonnými pravidly. Tato jeho diskreční 

pravomoc však představuje nezanedbatelný zásah do právní jistoty adresátů práva, kteří sice 

znají rozpětí trestní sazby a druhy trestů, ale konkrétní výši ani druh trestu nejsou schopni 

spolehlivě odhadnout. Část právní jistoty je tak obětována ve prospěch flexibility, bez které 

by ovšem dosažení skutečně individualizovaného trestu bylo téměř nemožné. Domnívám se 
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však, že míru obětované právní jistoty je možné vyvážit jinými prostředky. Kupříkladu 

budou-li k dispozici adekvátní statistiky ukládaných trestů za jednotlivé trestné činy
146

, 

napomůžou nejen orientačnímu přehledu adresátů, ale také sjednocení rozhodovací praxe 

soudů.  

Nezastupitelný význam má pro soudcovskou individualizaci odůvodnění rozsudku, 

neboť je jediným zprostředkovatelem a dokladem o úvahách soudce při ukládání konkrétního 

trestu. Drápal v tomto ohledu poukazuje na poněkud nekonzistentní praxi českých soudů co 

do kvality a pečlivosti odůvodnění, kterou hodnotí jako spíše nedostatečnou.
147

 Navrhuje, že 

řešením situace by mohlo být stanovení pevné a jednoduché struktury odůvodnění, která by 

přehledně zobrazovala skutečnosti, k nimž soudce přihlížel, a hlavně jaký vliv měly na 

stanovení druhu a výměry trestu.
148

  

4.7.2. Poměr mezi zákonnou a soudcovskou individualizací 

Soudcovská individualizace nelze vykládat tak, že by soudce měl zcela volnou ruku a 

mohl rozhodovat na základě své libovůle, neboť prostor svobody soudu musí mít jisté 

zákonem vymezené hranice. Právě nastavení těchto hranic, tedy vzájemného poměru 

soudcovské a zákonné individualizace, je klíčové.  

Stoprocentní zákonná individualizace s nulovou diskrecí soudce znamená sice 

vysokou právní jistotu, ale také hendikep v podobě přílišné rigidity a sterility, neschopnosti 

dostatečně reflektovat jedinečnost konkrétního případu. Naproti tomu ničím neomezená úvaha 

soudu je nesrovnatelně flexibilnější, avšak vylučuje právní jistotu, předvídatelnost a může se 

dostat do rozporu se zásadou nulla poena sine lege. Je tedy zřejmé, že v obou extrémech 

nacházíme jak výhody, tak nevýhody, pročež se vhodným řešením zdá být určitá forma jejich 

kombinace.  

Na obecné úrovni lze tedy říci, že právní úprava by měla být nastavena tak, aby 

dokázala poskytnout srozumitelný a logický obrys potenciálního trestu, ale současně dávala 

soudu dostatečný prostor pro jeho uvážení. To lze demonstrovat kupříkladu na trestní sazbě. 

Jsou-li zákonem trestní sazby stanoveny, musí je soud respektovat. Za předpokladu, že tak 

soud činí skutečně a nikoliv pouze formálně (v tom smyslu, že obejde zákonodárce 

vytvořením svých vlastních subjektivních sazeb v rámci těch zákonných), změna zákonných 
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trestních sazeb by se měla vždy projevit i v rámci rozhodovací činnosti soudu.
 
 Lze si však 

představit i možnost, kdy ve prospěch větší volnosti soudů zákon trestní sazby nestanoví 

vůbec. Tak tomu bylo například v USA, kdy hlavní prostředek individualizace představovaly 

tresty odnětí svobody neurčitého trvání s možností podmínečného propuštění.
149

  

Zákon by měl taktéž stanovit určité objektivní indikátory pro ukládání trestů do té 

míry, aby bylo zřejmé, na základě čeho soud rozhodoval a že uložený trest není výsledkem 

jeho svévole. Zákon může nastavit větší míru volnosti tím, že tyto indikátory formuluje spíše 

vágně a výklad obsahu těchto pojmů ponechá pro konkrétní případy soudu. Podobně může 

zákon obsahovat demonstrativní, nikoliv taxativní výčet obecně přitěžujících a polehčujících 

okolností, jak tomu je i v případě českého trestního zákoníku.  

Vyšší míra diskrece přímou úměrou zvyšuje riziko, že rozhodovací praxe soudů, 

třebaže je při ukládání trestů postupováno podle totožných zákonných pravidel, nebude 

jednotná. Tomu lze zabránit jednak skrze sjednocující funkci rozhodnutí vyšších soudů, 

jednak vydáváním nejrůznějších metodik. Ukázkou takové praxe je USA, kde tzv. sentencing 

guidelines, neboli pokyny pro ukládání trestů, vydává specializovaná nezávislá Komise pro 

ukládání trestů v rámci soudní moci, jejímž cílem je stanovit základní zásady a postupy pro 

ukládání trestů za federální trestné činy.
150

  

V souvislosti s výše uvedeným by mohla vyvstat otázka, zda zákonná individualizace 

nepředstavuje nepřípustný zásah do nezávislosti soudů ze strany zákonodárné moci a 

nepředstavuje tak narušení principu dělby moci. Pokud bych toto tvrzení chtěla označit za 

pravdivé, znamenalo by to, že skutečnost, že soud je obecně podle čl. 95 odst. 1 Ústavy vázán 

zákonem, popírá dělbu moci. V tomto ohledu proto souhlasím s Drápalem, který k tomuto 

uvádí, že „soudce je nezávislý primárně proto, aby byl nestranný, nikoliv proto, aby měl 

neomezenou diskreci při ukládání trestů.“
151

 

4.7.3. Citelnost trestu 

Otázka individualizace je současně i otázkou citelnosti trestu. Citelnost trestu přitom 

nelze ztotožňovat s přiměřeností trestu, neboť z hlediska přiměřenosti jde především o to, aby 

trest nebyl příliš mírný nebo naopak příliš přísný nejen ve vztahu k pachateli, ale také 

charakteristice trestného činu. Citelností trestu rozumíme intenzitu jeho dopadu pro 
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konkrétního pachatele, jenž má přímý vliv na jeho účinnost. Účinnost trestu nezávisí 

izolovaně pouze na druhu a výměře trestu, ale také na osobě pachatele, neboť na každého 

pachatele může působit tentýž trest jinak.
152

 Lze si představit, že uloží-li soud recidivistovi, 

který již v minulosti byl ve výkonu trestu odnětí svobody další, byť i relativně dlouhý 

nepodmíněný trest odnětí svobody, nebude pro něj znamenat takový zásah, jako krátký 

nepodmíněný trest odnětí svobody pro dosud bezúhonného pachatele.  

Individualizace trestu je nejen jednou ze základních zásad, ale také jakousi maximou. 

Nejvýrazněji se projevuje při rozhodování o výměře a druhu trestu prostřednictvím, pro tyto 

účely zákonem stanovených, kritérií, jejichž rozbor je předmětem následujících kapitol 

pojednávajících o výměře trestu. 

5. Základní aspekty vyměřování trestu 

Význam pojmů vyměřování trestu, který je obsažen v názvu této kapitoly lze chápat ve 

dvojím smyslu. Můžeme ho používat jako pojem totožný s pojmem výměra trestu, kterou se 

rozumí kvantifikace trestu, tedy určení jeho výše v rámci trestní sazby
153

, nebo můžeme oba 

pojmy vnímat odlišně. Pro účely své práce se po vzoru Solnaře
154

 podržím druhé varianty 

použití tohoto pojmu, kdy vyměřování trestu je chápáno šířeji, jako synonymum procesu 

ukládání trestu a zahrnuje jak určení výměry tak druhu trestu, zatímco pojem výměra budu 

užívat pouze ve vztahu k výši trestu. 

Zatímco v předchozí kapitole bylo pojednáno o obecných zásadách ukládání trestů, 

tato kapitola se zabývá samotným procesem vyměřování trestu, ve kterém se zmíněné zásady 

projevují. Rámec soudcovské individualizace byl již zákonem stanoven a v této fázi je 

vyměření trestu, jakož i rozhodnutí o vině pachatele trestného činu, výlučným právem, ale i 

povinností soudu. Pro vyměřování trestů je klíčové ustanovení § 39 trestního zákoníku, ve 

kterém jsou obsažena základní kritéria pro určení druhu a výměry trestu, k nimž je soud 

povinen přihlédnout. Tato kapitola se proto zabývá nejen výkladem a významem těchto 

zásadních faktorů, ale také souvisejícími vybraným problematickými aspekty. V rámci této 

kapitoly se rovněž u některých institutů pokouším o srovnání české praxe ukládání trestů se 

zahraničními právními úpravami, a to nejen pro účely čistě komparativní, ale také jako možný 

zdroj inspirace pro zlepšení dosavadního systému ukládání trestů.  
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5.1. Teorie vyměřování trestu 

K procesu vyměřování trestu soudem lze z teoretického hlediska podle Solnaře 

přistoupit perspektivou tří koncepcí.
155

 První z nich se nazývá teorií hracího prostoru. Hrací 

prostor je vymezen posouzením míry viny pachatele a v rámci něho je stanoven konkrétní 

trest s přihlédnutím k účinkům v podobě generální a individuální prevence, avšak překročit 

hranice viny ve prospěch prevence je nepřípustné. Dále představuje tzv. teorii hodnotících 

stupňů, jejímž prvním krokem je rovněž posouzení viny, ale zároveň stanovení výše trestu co 

možná nejblíže spodní hranici, jak jen to účel trestu dovolí a teprve poté zvolí druh trestu a 

posoudí jeho vykonatelnost. Poslední teorií je teorie proporcionality, která se od předchozích 

dvou odlišuje tím, že vychází výlučně ze závažnosti trestného činu a hledisko prevence zcela 

pomíjí. Obecně převažující teorií je zřejmě teorie hracího prostoru, jelikož nejlépe 

koresponduje s pojetím účelu trestu podle často užívané smíšené teorie. Nicméně i teorie 

proporcionality nalezne své příznivce, kterým je kupříkladu Lata.
156

  

5.2. Povaha a závažnost činu 

Povaha a závažnost činu je nejen kritériem pro vyměření trestu, ale zároveň i projevem 

dvou základních zásad, a sice zásady individualizace a přiměřenosti. Podle některých autorů 

je dokonce klíčovým faktorem pro vyměřování trestu, jelikož určuje horní a dolní hranici 

trestní sazby pro konkrétní trestný čin v rámci zákonné trestní sazby vyjadřující typovou 

závažnost.
157

 Výsledný trest, zejména jeho druh, je pak dotvořen pomocí ostatních faktorů, 

jako jsou poměry pachatele, možnost jeho nápravy či zájmy poškozeného. Povaha a závažnost 

činu má však ještě další neopominutelnou úlohu. Vzhledem k tomu, že současný trestní 

zákoník obsahuje toliko formální definici trestného činu, představuje jeho povaha a závažnost 

také materiální stránku trestného činu pro oblast ukládání trestů, byť není de lege lata součástí 

legální definice trestu.
158

  

Jaká je váha tohoto kritéria při vyměřování trestu trestní zákoník nijak neobjasňuje. 

Systematicky je povaha a závažnost trestného činu v ustanovení § 39 odst. 2 trestního 

zákoníku předřazena před ostatní kritéria, jako jsou poměry pachatele, jeho dosavadní způsob 

života a možnost nápravy. Z toho lze usuzovat, že je kritérium povahy a závažnosti činu při 

vyměřování trestu zákonodárcem vnímáno jako primární. Tomuto závěru přisvědčuje i 
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judikatura Nejvyššího soudu, z níž lze dovodit, že povahu a závažnost trestného činu taktéž 

vnímá jako rozhodující hledisko.
159

  

5.2.1. Povaha a závažnost trestného činu a nebezpečnost trestného činu pro společnost 

Zatímco v současném trestním zákoníku se uplatňuje hledisko povahy a závažnosti 

činu, v dřívějších právních úpravách (trestní zákon č. 86/1950 Sb. a trestní zákon č. 140/1961 

Sb.) tuto pozici zastával pojem nebezpečnosti trestného činu pro společnost.  

Trestní zákon č. 86/1950 Sb. používá pojem nebezpečnosti trestného činu pro 

společnost v ustanovení § 19 odst. 1. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ho, s drobnými 

obměnami, jako hlavní hledisko pro určení druhu a výměry trestu uvádí v § 31 odst. 1, 

přičemž bližší výklad obsahu tohoto pojmu nalezneme v § 3 odst. 4 tohoto zákona. Za 

skutečnosti určující stupeň nebezpečnosti činu pro společnost se zde považují zejména 

význam chráněného zájmu dotčeného trestným činem, způsob provedení činu a jeho následky, 

okolnost spáchání činu, osoba pachatele a míra jeho zavinění.  

Pojem nebezpečnosti činu pro společnost byl sice v současné právní úpravě opuštěn, 

nicméně nelze si nevšimnout, že povaha a závažnost činu je v ustanovení 

§ 39 odst. 2 trestního zákoníku charakterizována shodnými znaky, jako stupeň nebezpečnosti 

činu pro společnost. Lze tedy konstatovat, že v tomto směru došlo v současné právní úpravě 

pouze k terminologické změně, která však neznamená pro vyměřování trestu zásadní změnu. 

K této změně došlo jednak z praktických důvodů s odkazem na přílišnou abstraktnost a 

nejednoznačnost pojmu nebezpečnost trestného činu pro společnost, ale také z důvodů 

politicko-ideologických, kdy pojem nebezpečnosti trestného činu pro společnost byl spojován 

s komunistickým chápáním trestního práva, které je neslučitelné s novou liberální koncepcí 

trestního práva a principy právního státu.
160

  Dle mého názoru lze však poznatky starší 

judikatury a literatury o nebezpečnosti trestného činu pro společnost stále považovat za 

relevantní, neboť obsahově se oba pojmy nijak neliší.  

5.2.2. Určující prvky povahy a závažnosti trestného činu 

Pojem povaha a závažnost trestného činu je sám o sobě relativně neurčitý, a proto jsou 

v trestním zákoníku, konkrétně v ustanovení § 39 odst. 2 demonstrativně vymezeny jeho 

určující prvky. Patří sem význam zákonem chráněného zájmu dotčený trestným činem, 
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způsob provedení činu, jeho následky, dále pak okolnosti spáchání činu a konečně osoba 

pachatele, včetně míry jeho zavinění, pohnutky, záměru anebo cíle.  

Obsah pojmu povaha a závažnost trestného činu lze objasnit různě. Novotný 

kupříkladu, ještě s odkazem na starou terminologii užívající společenskou nebezpečnost, 

vymezuje celkem tři složky nebezpečnosti.
161

 První složkou je charakter a rozsah škody 

způsobené trestným činem, a to včetně té potenciální, k níž nakonec z nějakého důvodu 

nedošlo. Ve vztahu k ní pak hodnotí objekt, situaci a způsob spáchání činu. Druhou složkou je 

stupeň odvratitelnosti trestného činu, v rámci něhož je určující míra zavinění, pohnutka a 

vlastnosti daného pachatele. Poslední složkou nebezpečnosti je chování pachatele před a po 

spáchání trestného činu.  

Dalším způsobem, jak povahu a závažnost činu uchopit, je výklad pomocí znaků 

skutkové podstaty trestného činu, kterým jednotlivé určující prvky povahy a závažnosti 

odpovídají. Pro úplnost je však důležité dodat, že je nelze po vzoru tohoto tříděním vnímat 

zcela izolovaně, jelikož se, jak bude demonstrováno níže, jsou vzájemně provázány. 

Objekt trestného činu 

 Objektu trestného činu odpovídá faktor povahy a závažnosti trestného činu 

zohledňující význam zákonem chráněného zájmu, který byl trestným činem dotčen. V tomto 

ohledu je důležité rozlišovat chráněný zájem skupinový a individuální. Jednotlivým druhům 

skupinových zájmů odpovídá jejich členění a řazení ve zvláštní části trestního zákoníku -  

největší váhu mají lidský život a zdraví, jejich porušení či ohrožení je tedy nejzávažnější a 

jsou proto uvedeny jako první. Individuální zájem je zohledněn již prostřednictvím zákonem 

stanovené trestní sazby, jejíž horní a dolní hranice přímo úměrně odpovídá významnosti 

daného zájmu a na individuální zájem musí být kladen důraz právě okamžiku určování 

výměry trestu.
162

  

Objektivní stránka trestného činu 

Objektivní stránka je dána způsobem provedení, následkem a okolnostmi spáchání 

činu. Zde je určující zejména to, jaká byla intenzita naplnění skutkové podstaty, tedy zda byl 

dotčený zájem ohrožen či porušen. Z hlediska způsobu spáchání trestného činu je pak 

podstatné, jaký charakter mělo pachatelovo jednání, kupříkladu spáchal-li daný čin surovým 

nebo trýznivým způsobem nebo tzv. s chladnou hlavou. Toto rovněž může poskytnout 
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poznatky o osobě pachatele – jeho motivu, duševním zdraví či charakteru, například zda je 

vznětlivý se sklony k agresi, či nikoliv.  

Význam následku trestného činu, resp. porušeného či ohroženého chráněného 

společenského zájmu by však neměl být přeceňován. Nerozporuji, že je důležitým ukazatelem 

vypovídajícím o závažnosti činu, avšak někdy bývá jeho význam dle mého názoru nepatřičně 

nadhodnocován na úkor subjektivní stránky, tedy zavinění pachatele. Tento problém je 

markantní zejména v případech nedbalostních trestných činů s tragickými následky, jako je 

kupříkladu trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, odst. 3 nebo odst. 4 trestního 

zákoníku. Záleží samozřejmě na konkrétním případu, avšak obecně se domnívám, že jsou 

trestány poměrně přísně právě vzhledem k následku v podobě smrti člověka. Za tento trestný 

čin je zpravidla ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody v délce mezi 36 – 37 měsíci.
163

 

Často se však jedná o situace, kdy řidič dílem porušením dopravních předpisů a dílem náhody 

způsobí nechtěně smrt svých spolujezdců či pasažérů protijedoucích vozidel. Již vědomí 

zodpovědnosti za smrt člověka bývá samo o sobě dostatečně traumatizující, nehledě na to, že 

pachatel bude ještě vystaven pobytu ve věznici. Jsem toho názoru, že takovýto typ pachatele 

zpravidla pro společnost nepředstavuje nebezpečí, riziko jeho recidivy je velmi nízké a při 

ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody nebývá dostatečně zohledněno. Toto tvrzení 

samozřejmě nelze paušalizovat a je třeba dodat, že některé soudy ukládají podle mého názoru 

tresty zcela adekvátní, zejména v případech, kdy se jedná o méně závažné porušení důležité 

zákonné povinnosti.
164

  

Výše zmíněné tvrzení lze ilustrovat pomocí srovnání kupříkladu s trestným činem 

znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku. V daném případě se jedná o 

úmyslný trestný čin, který představuje závažný zásah do osobní integrity a důstojnosti oběti 

s potenciálem zcela zásadně a nevratně ovlivnit její život. Přestože pachatelé takovýchto 

trestných činů představují podle mého podstatně větší riziko pro společnost, odejde většina 

z nich (cca 71%) od soudu s podmíněným trestem odnětí svobody.
165

 

Orientace na následek je patrná také v rozhodování Nejvyššího soudu v již výše 

zmiňovaném případě otce, který způsobil smrt své manželky a syna. Ohledně vysokého 

stupně škodlivosti se ztotožnil se závěrem odvolacího soudu a jeho argumentem, že „tato 
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škodlivost s ohledem na porušení povinností řidiče a způsobení dvou smrtelných zranění je 

natolik vysoká, že zcela standardní trest, běžně ukládaný, je trest odnětí svobody 

nepodmíněný“.
166

 Osobě pachatele, která v daném případě svědčí jen o velmi nízkém riziku 

recidivy, a tudíž nízké nebezpečnosti pachatele nepřikládal, podle mého názoru, dostatečný 

význam.  

Subjektivní stránka trestného činu 

Subjektivní stránka je faktorem, který se rovněž významnou měrou podílí na určení 

povahy a závažnosti činu. Její vnímání se však v tomto případě neomezuje pouze na míru 

zavinění, ale jedná se o celkový postoj pachatele k činu, včetně jeho duševního stavu v době 

spáchání činu. Jde tedy nejen o zavinění, ale i o okolnosti míru zavinění modifikující.
167

 Na 

tomto místě je tedy třeba zohlednit i emoce pachatele (např. strach, zlost, rozrušení) a dále 

pohnutku, záměr anebo cíl. Lze si povšimnout, že nemálo obecně polehčujících a přitěžujících 

okolností tak, jak jsou vyjmenovány v ustanovení § 41 a § 42 trestního zákoníku, reflektuje 

právě subjektivní stránku trestného činu. Podobně je tomu i u okolností podmiňujících použití 

vyšší trestné sazby u kvalifikovaných skutkových podstat některých trestných činů.  

Skutečnost, že pachatel spáchal trestný čin úmyslně, značně zvyšuje závažnost činu a 

zároveň nebezpečnost pachatele. To vychází z logiky, že jednání pachatele je tím 

nebezpečnější, čím více si uvědomuje závažnost a škodlivost svého jednání. Analogicky, čím 

slabší je vůle pachatele ke spáchání trestného činu, tím méně je takové jednání závažné a 

nebezpečné.
168

 Na druhé straně o tom, zda dojde k porušení či ohrožení zájmu chráněného 

trestním zákonem u nedbalostních trestných činů rozhoduje značnou měrou náhoda, jež 

závažnost a nebezpečnost pachatelova jednání snižuje.
169

 

Subjekt trestného činu 

Subjekt, respektive osoba pachatele, je nepochybně faktorem spoluurčujícím povahu a 

závažnost trestného činu, otázkou však je, jak významným. V rámci posuzování osoby 

pachatele zkoumáme okolnosti relevantní zejména pro zhodnocení nebezpečnosti pachatele, 

která ovlivňuje závažnost spáchaného činu. Podle Novotného existuje přímá spojitost mezi 

závažností činu a nebezpečností pachatele, neboť trestný čin je projeven nebezpečnosti 

                                                 

166
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. 6 Tdo 353/2017. 

167
 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 182. 
168

 NOVOTNÝ, Oto. O výměře trestu: (některé základní otázky). 1960. s. 100 - 101. 
169

 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, 2007. s. 81. 



 

70 
 

 

pachatele v okamžiku jeho spáchání.
170

 Touto nebezpečností se přitom rozumí hlavně 

možnost či pravděpodobnost pachatelovy recidivy. Jinak řečeno, pachatel je tím 

nebezpečnější, čím je vyšší pravděpodobnost, že v budoucnu dopustí další trestné činnosti. 

Nebezpečnost pachatele trestného činu je přitom třeba vnímat jako kombinaci subjektivních a 

objektivních znaků – je nutné vzít stejnou měrou v úvahu jak význam a rozsah škod, které 

pachatel způsobil anebo způsobit mohl, tak pravděpodobnost, že se takového jednání 

dopustí.
171

 Otázka recidivy a její role při vyměřování trestu je přitom jednou z nedůležitějších 

a nejdiskutovanějších otázek ukládání trestů, a proto jí bude věnována samostatná kapitola.  

Okolností vztahující se k pachatelově osobě je také jeho věk. Ten totiž zpravidla 

souvisí s psychickou vyzrálostí pachatele a tím ovlivňuje závažnost spáchaného činu. Případy 

nízkého věku jsou v českém trestním právu podchyceny speciálním přístupem k trestání 

mladistvých pachatelů, určením hranice plné trestní odpovědnosti od 18 let věku a nízký věk 

dospělého pachatele, tzv. věk blízký věku mladistvých, je také obecnou polehčující okolností. 

To je projevem logiky, že trestný čin pachatele, který doposud není natolik rozumově a 

mravně vyspělý, aby byl schopen si v plném rozsahu uvědomit následky svých činů, je méně 

závažný, než trestný čin dospělého pachatele. Na druhé straně pokročilý věk pachatele není 

explicitně v českém trestním právu nijak zohledněn. 

Další skutečností, která zprostředkovává poznatky o osobě pachatele je jeho chování 

po činu, zejména zdali se snažil odstranit následky trestného činu, z vlastní iniciativy nahradit 

škodu anebo zda se sám k činu doznal a oznámil jej orgánům činným v trestním řízení.
172

 

Tyto okolnosti, hodnocené v celkovém kontextu, mohou svědčit o tom, že si pachatel 

uvědomuje závažnost svého činu a způsobených následků a přijímá za ně odpovědnost, což 

opět může indikovat nižší riziko recidivy.  

O osobě pachatele lze ze strany soudu získat informace i dalšími způsoby. Pokud je to 

v daném případě vhodné a možné, může si soud kupříkladu vyžádat zprávu o pověsti 

pachatele z místa jeho bydliště. Z této zprávy je možno zjistit, zda jsou místnímu obecnímu 

úřadu známy negativní či pozitivní poznatky o pachateli, zda evidují stížnosti spoluobčanů 

podaných na pachatele či zda pachatel řádně platí místní poplatky a nemá v tomto směru vůči 

obci dluhy. Tyto skutečnosti pak mohou mít vypovídající hodnotu jak pro posouzení osoby 

pachatele, tak jeho poměrů.  
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5.3. Poměry pachatele  

Poměry pachatele jsou jedním ze základních zákonem stanovených hledisek pro 

individualizaci trestu.
173

 Trestní zákoník v ustanovení § 39 odst. 1 uvádí, že soud při ukládání 

trestu přihlédne k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, z čehož 

plyne, že předmětný výčet má pouze demonstrativní charakter a v zásadě lze tedy posuzovat 

jakékoliv skutečnosti, které jsou relevantní pro zjištění poměrů pachatele. O poměrech 

pachatele se navíc v trestním zákoníku nehovoří pouze v tomto ustanovení, ale je na ně 

odkazováno kupříkladu také v souvislosti s ukládáním peněžitého trestu, trestu propadnutí 

věci či v souvislosti s mimořádným snížením trestu pod dolní hranici trestní sazby.  

Kritérium poměrů pachatele však nelze zaměňovat s osobou pachatele. V obou 

případech se jedná o skutečnosti charakterizující osobu pachatele v širším slova smyslu, rozdíl 

je však v tom, že poměry pachatele, na rozdíl od osoby pachatele, nejsou určující pro povahu 

a závažnost činu a se samotným trestným činem vůbec nesouvisejí. Primárně jsou totiž 

determinanty citelnosti trestu, tedy intenzity újmy způsobené jeho výkonem. Zároveň také 

ukazují, zda je výkon daného druhu trestu konkrétním pachatelem vůbec možný.
174

 Jak 

známo, tentýž trest bude na každého pachatele působit jinak. Zatímco pro řidiče taxislužby 

může být trest v podobě zákazu řízení takřka likvidační, pro pachatele, který není držitelem 

řidičského oprávnění, nebude představovat komplikaci a bylo by jistě absurdní, kdyby mu 

soud takovýto trest uložil. Trest totiž může plnit svůj účel jen tehdy, je-li dostatečně 

individualizovaný, a proto je důležité, aby měl v době jeho ukládání soud k dispozici všechny 

relevantní informace, díky kterým si utvoří o pachateli a jeho životě ucelený obraz, který mu 

umožní správně a spravedlivě rozhodnout. 

5.3.1. Osobní poměry pachatele 

V prvé řadě jsou předmětem zkoumání osobní poměry pachatele. Pro tento okamžik 

přestává být pachatel subjektem trestného činu a stává se objektem trestu. V úvahu přichází 

takové skutečnosti jako je jeho zdravotní stav, dosažené vzdělání, věk, majetková situace, 

zaměstnání, jeho sociální postavení či bytová situace.
175

 Přihlíží se však pouze k těm 

skutečnostem, které existují v okamžiku ukládání trestu, a v tomto ohledu je tedy lhostejno, 

zda byly přítomny již v době spáchání trestného činu. Samozřejmě však není vyloučeno, že 
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některá skutečnost posuzovaná v rámci citelnosti trestu sehrála svou roli již v okamžiku 

spáchání trestného činu. Kupříkladu pachatel mohl spáchat trestný čin z důvodu své 

nedostatečné majetkové situace, která i v době ukládání trestu přetrvává. V daném případě 

tedy majetková situace ovlivnila povahu a závažnost činu, neboť byla jeho motivem, ale je 

také rozhodující v okamžiku, kdy by soud zvažoval uložit peněžitý trest. Soud tedy musí 

k majetkovým poměrům daného pachatele přihlédnout dvakrát, jednou v rámci posuzování 

povahy a závažnosti, podruhé při hodnocení poměrů pachatele. V návaznosti na právě 

uvedené by šlo namítat, že se taková praxe představuje dvojí přičítání téže skutečnosti a 

vytváří duplicitu.  S tím však nelze souhlasit, neboť přestože soud přihlíží dvakrát k totožné 

skutečnosti u stejného pachatele, činí tak pokaždé v jiném právním významu. Opačný případ 

by znamenal narušení spravedlnosti trestu
176

 vždy na úkor jeho proporcionality, nebo 

individualizace.  

5.3.2. Rodinné poměry 

Kromě osobních poměrů se podle zákona posuzují také poměry rodinné, tedy údaje o 

rodinném stavu pachatele, rodinných příslušnících a jejich zdravotním stavu, celkovém 

rodinném zázemí apod. Významnou roli hraje hlavně skutečnost, zda je pachatel rodičem a do 

jaké míry o své potomky skutečně pečuje. Při posuzování rodinných poměrů je patrná velmi 

úzká vazba na princip personality trestu, neboť soud zde v podstatě hodnotí, do jaké míry 

uložený trest zasáhne pachatelovo bezprostřední okolí a osoby, které jsou na pachateli závislé. 

To je ovšem poměrně těžké určit, neboť výkon každého trestu s sebou vždy přináší pro blízké 

osoby pachatele určitou újmu. Otázkou tedy je nikoliv zda, ale jaká újma pociťovaná 

pachatelovou rodinou je dostatečná na to, aby mohla ovlivnit ukládaný trest?  

K problematice posuzování rodinných poměrů, konkrétně pak zájmům dítěte 

pachatele, se vyjádřil Ústavní soud v poměrně nedávné kauze. Soud prvního stupně v tomto 

případě uložil pachateli trest mimořádně pod dolní hranicí trestní sazby, jehož výkon navíc 

podmíněně odložil, právě z důvodu, že pachatel pečuje o nemocnou dceru a rodina je, i 

s ohledem na splácení hypotečního úvěru, zcela závislá na jeho výdělku. Odvolací soud však 

ohledně poměrů pachatele vzhledem k uloženému trestu provedl rozsáhlejší dokazování, 

z nějž vyplynulo, že poměry pachatele se nikterak neliší od běžné populace. Zatížení 

pachatelovy rodiny hypotečním úvěrem neshledal relevantním, s tím, že bylo svobodným a 

dobrovolným rozhodnutím pachatele a jeho družky. Na základě těchto zjištění pak uložil 
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pachateli nepodmíněný trest odnětí svobody. Ústavní soud v této věci připustil, že v otázce 

vlivu zájmů dítěte na ukládání trestu jeho rodiči dosud nebyl nalezen konsenzus na 

vnitrostátní ani mezinárodní úrovni, přesto se pokusil vymezit kritéria, která mají pro 

zohlednění zájmu dítěte při ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody význam 

(kupříkladu míra faktické závislosti dítěte na pachateli, hloubka emočního vztahu dítěte 

k pachateli či míra ohrožení řádného vývoje dítěte). Tato kritéria je však nutno dále zvažovat 

ve vztahu k povaze a závažnosti činu a dalším faktorům. Zároveň Ústavní soud konstatoval, 

že soud je sice povinen k zájmům dítěte jakožto rodinným poměrům pachatele při ukládání 

trestu přihlédnout, avšak veřejný zájem na přiměřeném potrestání pachatele může 

v konkrétním případě převážit.
177

 Ve světle výše uvedeného by se tedy dalo shrnout, byť 

velmi obecně, že aby mohly být zájmy ostatních osob při ukládání trestu zohledněny, měla by 

jim způsobená újma překračovat újmu, která se běžně vyskytuje v souvislosti s výkonem 

daného druhu trestu blízkou osobou.
178

 

5.3.3. Význam poměrů pachatele při ukládání trestu 

Jednou ze zásadních otázek je, jaký podíl na ukládaném trestu by měly poměry 

pachatele představovat. Trestní zákoník v této věci neposkytuje žádné vodítko, stanoví pouze 

povinnost soudu k poměrům pachatele přihlédnout. Nicméně i přesto lze konstatovat, že 

poměry pachatele ovlivní rozhodování soudu zpravidla při výběru druhu ukládaného trestu. 

Například je rozhodující, zda pachateli jeho zdravotní stav umožňuje výkon trestu obecně 

prospěšných prací, či bude potřeba zvolit jiný druh trestu. Výměra trestu reflektuje spíše 

závažnost, intenzitu naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu, která se do druhu 

ukládaného trestu příliš nepromítá. Na druhou stranu vliv poměrů pachatele na výměru trestu 

nelze zcela vyloučit, neboť kupříkladu výše denních sazeb peněžitého trestu nakonec musí, 

v zájmu splnění podmínky jeho dobytnosti, z majetkových poměrů pachatele vycházet.  

Význam poměrů pachatele musí být vždy poměřován ve vztahu k ostatním faktorům, 

zejména pak k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Novotný vnímá význam 

poměrů pachatele jako relativní, neboť se liší ve vztahu ke konkrétnímu uvažovanému trestu. 

Ve srovnání s povahou a závažností činu jsou však podle něj poměry pachatele pro stanovení 

trestu spíše méně významné.
179

 Shodně také Lata vnímá jako výchozí hledisko ukládání trestu 
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závažnost spáchaného činu, ve vztahu k němuž jsou poměry pachatele sekundární.
180

 

V každém případě, aby nedocházelo k jejich nežádoucímu přeceňování, by měl být brán 

zvláštní ohled pouze na ty okolnosti určující poměry pachatele, které ho výrazně odlišují od 

„běžné populace“ a ostatních pachatelů ve srovnatelné situaci. 

5.3.4. Posuzování poměrů pachatele pro účely ukládání trestu 

Praktické hledisko je však stejně důležité jako to teoretické, a proto je nutné se ptát, do 

jaké míry se soudy poměry pachatele skutečně zabývají a jakou váhu jim přikládají. V tomto 

ohledu se zdá, že praxe českých soudů je spíše nedostatečná, neboť poměry pachatelů bývají 

často přehlíženy a není jim věnována dostatečná pozornost ani v odůvodnění soudních 

rozhodnutí. Dokazování poměrů pachatele je taktéž poměrně slabé, neboť se často omezuje 

pouze na opatření opisu z Rejstříku trestů a výslech obviněného. Získané informace pak 

vycházejí primárně z jeho tvrzení a jejich pravdivost dále nebývá předmětem dokazování.
181

 

Důkazy svědčící o konkrétních poměrech pachatele samozřejmě může předkládat také sám 

obviněný či jeho obhájce, vystavuje se však riziku, že budou působit účelově. Zároveň je 

poměrně komplikované věrohodně obhajovat nevinu obviněného a současně činit kroky 

směřující k modifikaci uloženého trestu. Dostatečná znalost poměrů pachatele navíc 

v současnosti nabývá na důležitosti již v průběhu přípravného řízení v důsledku nové 

povinnosti státního zástupce v podané obžalobě také navrhnout druh a výměru trestu.  

Potřebu zlepšit standard pečlivosti posuzování poměrů pachatele a současně jeho 

následného odůvodňování v rozhodnutí zdůrazňuje také Drápal. Je si vědom skutečnosti, že 

důslednější zjišťování poměrů pachatele je na úkor rychlosti trestního řízení a v tomto směru 

nabízí z mého pohledu zajímavé řešení. Navrhuje totiž rozdělení trestního řízení do dvou 

úseků, kdy v první fázi by soud rozhodoval o vině a v druhé by měl dostatek času zaobírat se 

poměry pachatele pro rozhodnutí o trestu. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu by 

pak připadalo v úvahu tuto praxi zavést pouze u některých závažnějších případů.
182

  

Problematickým je ve vztahu k posuzování poměrů pachatele také institut trestního 

příkazu, který umožňuje soudu rozhodnout o vině a trestu tzv. od stolu, tedy bez toho, aby 

s obviněným vůbec přišel do osobního kontaktu. Jedinou pojistkou alespoň minimálního 

posouzení poměrů pachatele při rozhodování trestním příkazem je tak povinnost soudu 
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vyžádat si zprávu Probační a mediační služby v případě, že hodlá uložit trest obecně 

prospěšných prací nebo domácího vězení. Otázkou však je, zda je tento postup dostačující.  

Trestním příkazem by samozřejmě měly být rozhodovány pouze ty nejméně závažné 

případy a je možné takto uložit jen některé druhy trestů, kupříkladu není možné uložit 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Nemělo by se ale stávat, že soud ve snaze urychlit svou 

činnost, uloží mírnější trest jen proto, aby mohl trestního příkazu využít. Tento postup přitom 

ve skutečnosti zjevně není neobvyklý, neboť ze statistických dat vyplývá, že v roce, že v roce 

2002, kdy přestalo být možné ukládat nepodmíněný trest odnětí svobody trestním příkazem, 

se podíl věcí vyřizovaných trestním příkazem takřka nezměnil. To lze vysvětlit jedině tak, že 

samosoudci raději přistoupili k ukládání alternativních trestů, aby nemuseli konat ve věci 

hlavní líčení.
183

  

5.4. Účinky a důsledky trestu pro budoucí život pachatele  

Účinky a důsledky trestu pro budoucí život pachatele jsou podle ustanovení § 39 

odst. 1 trestního zákoníku kritériem, ke kterému je soud rovněž při ukládání trestu povinen 

přihlédnout. Byť je vyčleněno jako kritérium samostatné, dle mého představuje spíše dílčí 

aspekt poměrů pachatele, neboť dopady trestu na budoucí život pachatele jsou zároveň 

výrazem jeho citelnosti. V tomto případě je povinností soudu uvážit citelnost trestu a jeho 

působení nikoliv pouze v přítomném okamžiku, jako je tomu při posuzování poměrů 

pachatele, ale do budoucnosti. 

Primárně jde o jakýsi odhad vlivu daného trestu, který lze pro budoucí život pachatele 

očekávat a který musí soud provést již v momentě jeho ukládání. Pojem účinek trestu evokuje 

spíše souvislost s efektivitou trestu ve vztahu k jeho způsobilosti splnit svůj účel, tedy zda na 

pachatele zapůsobí tak, aby se do budoucna vyvaroval trestné činnosti. Pojem důsledek se 

vztahuje k působení trestu do sociální, majetkové, rodinné, profesní či jiné sféry pachatele.
184

  

Soud by se však neměl omezovat pouze na posouzení obvyklých důsledků ukládaného 

trestu, ale měl by se rovněž zamyslet nad těmi negativními následky, které sice přímo 

zamýšleny nejsou, avšak ve vztahu ke konkrétnímu pachateli by mohly nastat. U těchto 

následků je pak zejména důležité posoudit, zda vůbec jsou či nejsou žádoucí.  

                                                 

183
 ŠČERBA, Filip. Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů. Dny Práva 2012 

[online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 7 [cit. 2021-7-3]. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy/ScerbaFilip.pdf  
184

 PÚRY, František. § 39 [Stanovení druhu a výměry trestu]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 509. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy/ScerbaFilip.pdf


 

76 
 

 

Jedná se zejména o situace, kdy jiné právní předpisy spojují s potrestáním poměrně 

závažné důsledky pro budoucí život pachatele ovlivňující jeho resocializaci, kterých si soud 

v době ukládání trestu vůbec není vědom. Z toho důvodu se někdy tyto doprovodné 

konsekvence trestu nazývají „invisible punishments“, neboli neviditelné tresty.
185

 Výrazným 

problémem je v tomto ohledu hlavně ztráta bezúhonnosti, která je mnoha právními předpisy 

napříč celým právním řádem a v různých modifikacích stanovena jako podmínka pro výkon 

nejrůznějších činností či povolání. Například se může stát, že pokud soud uloží pachateli, 

který vykonává práci policisty zákaz této činnosti na 5 let, znemožní mu tím fakticky její 

výkon navždy.
186

  

Pokládám si však otázku, do jaké míry je v moci soudu tyto skutečnosti při ukládání 

trestu reflektovat, i kdyby si jich byl vědom. Má tedy například upustit od potrestání pachatele 

jen proto, že by v budoucnu nemohl díky zákonným podmínkám vykonávat své povolání či 

volnočasovou aktivitu? V některých případech ale ani následné zahlazení odsouzení 

nepomůže a pachatel je diskvalifikován zcela, jako je tomu právě v případě již zmiňovaných 

policistů či příslušníků hasičských záchranných sborů.
187

 Domnívám se, že soud v tomto 

ohledu příliš možností nemá. I přesto, že jde jistě o významný zásah do základních práv a 

svobod pachatele, zejména práva na práci a svobodnou volbu povolání, takové zohlednění 

pachatelova povolání a možnosti jeho budoucího výkonu při výběru druhu a výměry trestu by 

mohlo znamenat narušení principu rovnosti a spravedlnosti trestu. Proto mám za to, že řešení 

této nežádoucí situace leží spíše na úrovni předmětných zvláštních právních předpisů, a tedy 

na bedrech zákonodárce. 

Je však důležité si uvědomit, že problematika neviditelných trestů se nemusí týkat jen 

bezúhonnosti, ale také jiných konsekvencí, které jsou spojeny s výkonem daného druhu trestu. 

Pro kompletní posouzení důsledků trestu pro život pachatele by soud měl zohlednit též míru, 

do jaké výkon určitého druhu trestu ovlivní pachatelův běžný život, kupříkladu podmíněné 

odsouzení s dohledem za současného uložení přiměřených povinností či omezení, jako je 

povinnost zdržovat se ve stanovené době ve svém obydlí podle § 89 trestního zákoníku. I 

tento trest, byť se může jevit jako relativně mírný, nezanedbatelně ovlivňuje běžný život 

pachatele a může mít větší dopady do jeho budoucnosti, než si leckdy dokážeme představit. I 
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takovéto tresty jsou totiž skutečnými tresty, nikoliv instituty používanými namísto trestů, jak 

jsou společností často vnímány a konsekvence s nimi spojené by neměly být opomíjeny.
188

 

V souvislosti s citelností trestu a jeho důsledky pro budoucí život pachatele by se 

nemělo zapomínat ani na tzv. poena naturalis, neboli přirozené následky spáchání 

trestného činu, které pachateli, podobně jako uložený trest, působí určitou újmu. Tyto 

následky totiž pro pachatele často mívají poměrně výrazný a nezanedbatelný individuálně 

preventivní účinek. Z tohoto důvodu by rovněž měly být do citelnosti zvažovaného trestu 

započítány, a ve výjimečných případech by dokonce mohly zdůvodnit uložení mírnějšího 

trestu.
189

  

5.5. Možnost nápravy pachatele a jeho dosavadní způsob života 

Možnost nápravy pachatele je dalším z hlavních obligatorních faktorů, k nimž musí 

soud při ukládání trestu vedle povahy a závažnost činu a poměrů pachatele přihlédnout. 

Ačkoliv hledisko možnosti nápravy pachatele a jeho dosavadní způsob života jsou 

v ustanovení § 39 odst. 1 trestního zákoníku uvedeny odděleně, domnívám se, že dosavadní 

způsob života pachatele je jedním z aspektů možnosti jeho nápravy. V rámci posuzování 

možnosti nápravy pachatele by totiž soud měl vždy mimo jiné zhodnotit také jeho celkový 

způsob života.
190

 

Závěry o možnosti nápravy pachatele vycházejí, podobně jako poměry pachatele, 

z okolností, které primárně nejsou určující pro povahu a závažnost trestného činu. Proto nelze 

možnost nápravy pachatele v tomto kontextu zaměňovat s pravděpodobností recidivy, neboť 

ta má výrazný podíl právě na zhodnocení nebezpečnosti pachatele. V případě možnosti 

nápravy pachatele, v rámci níž se posuzuje riziko jeho recidivy, se identifikují spíše faktory 

okolního prostředí, zatímco v případě posuzování nebezpečnosti pachatele se zaměřujeme na 

vnitřní faktory, jako odhad pachatelovy povahy a jeho dispozic. Při posuzování nebezpečnosti 

je navíc nutno uplatnit vyšší míru dedukce.
191

 Cílem je hlavně objasnit, jak snadno či obtížně 

se pachatel po výkonu trestu resocializuje, jaká je pravděpodobnost, že splní podmínky trestu 

a jaký druh a výše trestu jsou potřeba pro dosažení účel trestu.  
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5.5.1. Individuální predikce 

Zatímco v otázce viny by měl soud mít relativní jistotu, v případě posuzování 

možnosti nápravy pachatele se musíme spokojit pouze s určitou mírou pravděpodobnosti.
192

 

Vychází se přitom z tzv. individuální predikce, tedy odhadu budoucího vývoje pachatelova 

chování včetně pravděpodobnosti jeho recidivy.  

Pro stanovení této prognózy existují tři základní metody. První z nich je metoda 

statistická, která spočívá v analýze dat sesbíraných o pachatelích, na základě kterých se 

vygenerují určité rizikové faktory a jsou tvořeny tzv. predikční tabulky, které pak podle 

přítomnosti rizikových faktorů vyhodnocují míru rizika recidivy daného pachatele. Druhou 

metodou je metoda klinická, jejíž provedení je poměrně nákladné a časově náročné, neboť se 

jedná o zkoumání pachatele znalcem z příslušného oboru a následné vyhotovení znaleckého 

posudku. Poslední a zároveň nejobvyklejší metodou je metoda intuitivní. Tato je založena na 

subjektivním odhadu, který provádí zpravidla soudce či vězeňský nebo policejní psycholog na 

základě svých profesních zkušeností. Statistická metoda může být velmi nápomocná a je 

skvělým výchozím bodem, avšak sama o sobě není zcela dostačující a zpravidla bude potřeba 

jí adekvátně kombinovat kupříkladu s metodou intuitivní.
193

  

V rámci tvorby individuální predikce, ať už je prováděna jakoukoliv metodou, 

případně jejich kombinací, se vždy hodnotí přítomnost a význam tzv. kriminogenních 

rizikových faktorů. Těmi se ukázaly být zejména rodinné vztahy, kriminalita v rodině, 

nepřizpůsobivost ve školním věku, asociální chování, výskyt duševních chorob (např. 

disociální porucha osobnosti) a závislostí nebo selhání při dřívějším podmíněném 

propuštění.
194

  

Kromě těchto rizikových faktorů však poznatky o možnosti nápravy pachatel mohou 

poskytnout i jiné skutečnosti. Právě dosavadní život pachatele se významně podílí na odhadu 

jeho budoucího směrování. Byl-li pachatel dosud bezúhonný, bude se k němu v tomto směru 

bezesporu přistupovat jinak, než k notorickému recidivistovi.  

Chování pachatele po činu se může rovněž ukázat jako užitečné vodítko. Skutečnost, 

že si pachatel uvědomil závadnost svého jednání a snažil se způsobené následky napravit, 

nahradit poškozenému škodu nebo svůj čin dobrovolně oznámil orgánům činným v trestním 
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řízení, jistě může svědčit o zvýšené pravděpodobnosti jeho nápravy. K tomu se mohou přidat 

další skutečnosti, jako doznání pachatele či projevení lítosti. Všechny tyto okolnosti je ale 

nutné hodnotit poměrně kriticky, neboť hrozí jejich účelové zneužití pachatelem ve snaze 

dosáhnout mírnějšího trestu. Tomuto přístupu, tedy posuzování opravdovosti pachatelova 

postoje k trestnému činu, odpovídá i judikát Nejvyššího soudu, který se týkal polehčující 

okolnosti podle § 41 písm. o) trestního zákoníku spočívající v projevení upřímné lítosti. 

Nejvyšší soud se v tomto svém usnesení vyjádřil, že k naplnění předmětné polehčující 

okolnosti nestačí pouhý formální projev lítosti například v podobě prohlášení pachatele, ale 

musí jít o kvalitativně vyšší projev vnitřního postoje pachatele a to na základě jeho chování po 

činu. Za indikátory tohoto projevu pak označuje například omluvu poškozenému či kritický 

postoj k trestnému činu.
195

 

Je však potřeba dodat, že předpokladem dobré a hlavně správné individuální predikce 

je vždy dostatečně podrobná znalost celkových pachatelových poměrů a jeho způsobu života, 

přičemž na opatření podkladů a jejich analýzu má soud limitovaný čas a prostředky. Proto je 

potřeba brát omezený dosah takovýchto predikcí v úvahu a jejich spolehlivost příliš 

nepřeceňovat.  

5.5.2. Význam možnosti nápravy pachatele pro vyměřování trestu 

Dosavadní způsob života patří ke standardně posuzovaným skutečnostem. Je 

pravidlem, že orgány činné v trestním řízení si opatřují opis z Rejstříku trestů, ze kterého 

usuzují na pachatelovu trestní minulost. Podobnou funkci plní rovněž opis z Evidence 

přestupků. Dále je možné, jak již bylo zmíněno výše, vyžádat si zprávu o pověsti pachatele 

z místa jeho bydliště, z níž soud může zhodnotit nejen dosavadní způsob života pachatele, byť 

spíše omezeně.  

Kritérium možnosti nápravy pachatele je provázáno také s osobou pachatele. Novotný 

vnímá možnost nápravy jako spoluurčovatel závažnosti trestného činu.
196

 V tomto směru 

s ním ale nesouhlasí například Lata, který naopak tvrdí, že možnost nápravy je v tomto 

kontextu nutno od závažnosti činu striktně oddělovat a využívat ji pouze pro účely působení 

trestu na pachatele.
197

 

Nelze s obecnou platností přesně určit, jakou roli má při vyměřování trestu možnost 

nápravy pachatele sehrát, nicméně při jejím posuzování je nutno dbát vysoké míry 
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obezřetnosti. Vzhledem k tomu, že možnost nápravy se odvíjí značnou měrou od objektivních 

okolností, které nejsou zcela v dispozici pachatele a ten je tak nemůže příliš ovlivnit, 

kupříkladu jako rodina, v níž vyrůstal nebo dosažené vzdělání, hrozí riziko, že budeme 

ukládat trest pachateli za to, kým je a jak žije, spíše než za skutek, který spáchal. Logicky 

totiž pachatel, který vyrůstá a žije v prostředí, které není příliš stimulující pro vedení řádného 

života, bude mít horší prognózu nežli pachatel, který se vyskytuje ve spořádaném sociálním 

prostředí, má vysokoškolské vzdělání a celkově je mnohem méně vystaven rizikovým 

faktorům, a tudíž mu bude uložen trest přísnější. Nakonec ale roli, kterou hraje pachatelův 

psychický postoj k jeho trestnému činu, ovšem nikdy nelze s jistotou odhadnout, ani 

v závislosti na pečlivém vyhodnocení všech rizikových faktorů. Přisuzovat při ukládání trestů 

rozhodující váhu právě možnosti nápravy pachatele tak nemusí být podle mého soudu zcela 

vhodné, a to právě z důvodu rizika zmiňovaného zkreslení a narušení rovnosti a spravedlnosti 

trestání. 

5.6. Doba uplynulá od spáchání trestného činu a délka trestního řízení 

V ustanovení § 39 trestního zákoníku se, kromě výše rozebraných, uvádí řada dalších 

faktorů, k nimž soud musí při ukládání trestu přihlédnout. Konkrétně v odstavci 3 se stanoví 

povinnost přihlédnout také k době, která uplynula od spáchání trestného činu, k případné 

změně situace a k délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Z předmětného 

ustanovení tedy vyplývá, že doba uplynulá od spáchání trestného činu i nepřiměřená délka 

trestního řízení by se měla promítnout do druhu a výše ukládaného trestu.  

Doba uplynulá od spáchání trestného činu má význam hlavě z hlediska naplnění účelu 

trestu, neboť jak známo, nejefektivnějším trestem je takový trest, který následuje 

bezprostředně po spáchání trestného činu. S prodlužující se délkou trestního řízení tudíž 

přímo úměrně klesá potenciální účinnost uloženého trestu a oslabuje se efekt jak individuální, 

tak generální prevence. Čím delší doba mezi spácháním činu a potrestání pachatele uplyne, 

tím více se vytrácí základní vztah mezi nimi a právě proto je nutné ve výši a druhu 

ukládaného trestu zohlednit i délku řízení.
198

  

Vedle účelu trestu však nelze opomíjet další konsekvence spojené s nepřiměřenou 

délkou trestního řízení. Délka řízení je významná i pro oběť trestného činu, jíž rychlé vyřízení 

věci napomáhá k lepšímu návratu do běžného života a snižuje riziko sekundární viktimizace. 

Taktéž se negativně projevuje ve zhoršení důkazní situace, kdy s prodlužujícím se řízením 

slábne vypovídací hodnota důkazních prostředků, některé z nich dokonce zanikají zcela. 
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Rychlost trestního řízení neoddělitelně souvisí také s jeho hospodárností, neboť vedení 

trestního řízení klade relativně vysoké nároky zejména na personální stránku organizačních 

složek státu.
199

 

Zakotvení požadavku zohlednění délky trestního řízení v zákoně vychází především 

z rozhodovací praxe ESLP, který se poměrně konzistentně vymezuje proti porušování práva 

na spravedlivý proces, jehož je přiměřená délka soudního řízení integrální součástí.
200

 ESLP 

kupříkladu ve věci Riccardi Pizzami v. Itálie dovodil zejména nepříznivý vliv délky řízení na 

psychiku obviněného, který pociťuje duševní útrapy a nejistotu z výsledku řízení, za což by 

mu měla být přiznána adekvátní finanční kompenzace. Porušení práva na spravedlivý proces 

nepřiměřenou délkou řízení shledal ESLP několikráte také ve věcech týkajících se České 

republiky (např. Regina Rázlová v. ČR nebo Břetislav Bačák v. ČR). Předmětné ustanovení 

však reflektuje zejména skutečnost, že porušení práva na přiměřenou délku řízení lze podle 

rozhodnutí ESLP ve věci Eckle v. SRN řešit nejen zmiňovanou finanční kompenzací, ale 

rovněž adekvátním zmírněním trestu.  

Samostatný problém však představuje neurčitý pojem přiměřenosti, resp. jak dlouhé 

trestní řízení lze považovat za nepřiměřené. Judikatura ESLP ani Ústavního soudu zatím 

nedošla k jednoznačnému číselnému vyjádření nepřiměřené délky trestního řízení, avšak 

z jejich rozhodovací lze usoudit, že řízení trvající déle než 5 až 6 let, je možno považovat za 

nepřiměřené.
201

 Ovšem vzhledem k variabilitě jednotlivých případů a důvodů, z nichž může 

k prodloužení řízení dojít, je potřeba pojem přiměřenosti vykládat vždy subjektivně podle 

povahy konkrétní věci. Je totiž zřejmé, že vyšetřování krádeže v samoobsluze má zcela jinou 

míru náročnosti než vyšetřování rozsáhlé hospodářské kriminality. Při posouzení přiměřenosti 

délky řízení se rovněž Ústavní soud neomezuje jen na celkovou délku řízení, ale zohledňuje 

taktéž dobu, která uběhla mezi jednotlivými procesními úkony.
202

 

Uložení mírnějšího trestu v důsledku nepřiměřené doby trvání trestního řízení, která 

byla způsobena výhradně jednáním na straně pachatele, by zcela jistě odporovalo smyslu 

právní úpravy a zakládalo by nežádoucí precedens. Z toho důvodu je potřeba posoudit každý 

případ z hlediska několika objektivních kritérií. Těmi jsou zejména složitost věci, postup 

orgánů činných v trestním řízení (zda délka řízení nebyla způsobena jejich činností), 
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závažnost a druh projednávané trestné činnosti, jakož i hrozící trest. Za stěžejní je nutno 

považovat také to, zda nepřiměřenost délky řízení nevznikla v důsledku obstrukčního jednání 

obviněného či jeho obhájce, kupříkladu prostřednictvím opakovaného nedostavování se 

k hlavnímu líčení či bezdůvodným podáváním námitek podjatosti.
203

  

Nepřiměřenost délky trestního řízení se tedy na ukládaném trestu může projevit ze 

dvou důvodů. V první řade je demonstrací poklesu účinků trestu a zájmu společnosti na 

potrestání pachatele, v druhé řadě může představovat jakousi kompenzaci pachateli za 

vytrpěné nepříjemnosti. Otázkou však je, do jaké míry by se na ukládaném trestu měla délka 

řízení projevit, neboť v tomto ohledu zákon neposkytuje žádné vodítko. Dospěje-li soud 

k závěru, že řízení trvalo kupříkladu o dva roky více, než mělo, měl by snížit ukládaný trest 

odnětí svobody třeba o dva měsíce? Řešení by mohlo skýtat vytvoření jakéhosi sazebníku, 

který by stanovil, jak se změní trest v reakci na dobu trvání řízení, kterou lze považovat za 

nepřiměřenou, přičemž by zároveň bylo zapotřebí vyhodnotit průměrnou délku řízení u 

daného trestného činu, což by, připouštím, bylo zřejmě značně komplikované a vyžadovalo by 

provedení rozsáhlé analýzy. Mohlo by tím však ke zjednodušení rozhodování soudu, neboť 

ten by se nemusel zabývat vyhodnocováním, zda bylo předmětné trestní řízení nepřiměřeně 

dlouhé, popřípadě jak má uvažovaný trest modifikovat. To by se zároveň mohlo pozitivně 

projevit snížením nápadu ústavních stížností na porušení práva na spravedlivý proces a práva 

na projednání věci bez průtahů, který není zcela zanedbatelný (např. za rok 2019 to bylo 108 

stížností
204

).  

Ustanovení § 39 odst. 3 trestního zákoníku hovoří vedle doby uplynulé od spáchání 

činu a nepřiměřené délky trestního řízení také o změně situace. Tím se myslí zejména takové 

případy, kdy vlivem plynutí času dojde k takovým společenským změnám, které mají za 

následek pokles závažnosti spáchaného činu, resp. pokles důležitosti chráněného zájmu.
205

 

Zároveň však musí jít o situaci, kdy zákonodárce ještě nestihl tuto změnu reflektovat 

například snížením příslušné trestní sazby či dekriminalizací daného jednání, neboť odrážet 

význam společenských zájmů v trestním právu je především jeho úkolem. Výslovné uvedení 

tohoto kritéria proto považuji za poněkud nadbytečné, neboť soud má možnost ho při 

ukládání trestu zohlednit již v rámci posuzování povahy a závažnosti činu, která je 

spoluurčována právě objektem trestného činu.  

                                                 

203
 PÚRY, František. § 39 [Stanovení druhu a výměry trestu]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 509. 
204

 Statistika. Ústavní soud [online]. [cit. 2021-7-5]. Dostupné z: https://www.usoud.cz/statistika  
205

 PÚRY, František. § 39 [Stanovení druhu a výměry trestu]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 509. 

https://www.usoud.cz/statistika


 

83 
 

 

5.7. Zohlednění vývojového stádia trestného činu při vyměřování trestu 

Podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) trestního zákoníku zohledňuje soud při 

vyměřování trestu také vývojové stádium trestného činu, tedy přípravu a pokus trestného činu. 

Tento zákonný požadavek v podstatě zohledňuje problematiku role následku pro povahu a 

závažnost činu. Nabízí se tedy otázka, jak posoudit závažnosti činu a jaký uložit trest 

v případě pokusu trestného činu. Z mého pohledu se jeví jako problematičtější ukládání trestů 

v případě pokusu trestného činu spíše než v případě přípravy, neboť ta je trestná pouze u 

zvlášť závažných zločinů, u kterých to trestní zákoník stanoví, tedy pouze u těch společensky 

nejzávažnějších případů. Budu se proto dále věnovat pouze problematice trestání pokusu 

trestného činu, nicméně níže uvedené lze ve většině případů vztáhnout též na přípravu 

trestného činu. 

Pokus je ze své podstaty možný pouze u úmyslných trestných činů. Jedná se o situaci, 

kdy již byly vytvořeny všechny předpoklady dokonání trestného činu, či pachatel dokonce již 

započal s jednáním popsaným ve skutkové podstatě daného trestného činu, avšak z nějakého 

důvodu k dokonání činu nedošlo a tedy nedošlo ani ke vzniku následku. Pokud bychom byli 

při hodnocení povahy a závažnosti trestného činu výrazně orientováni na závažnost následku, 

museli bychom nutně dojít k závěru, že pokus trestného činu je, právě vzhledem k absenci 

následku, činem s menší závažností, a proto by měl být potrestán mírněji. Trestní zákoník 

však z hlediska stanovení trestní sazby nečiní mezi pokusem a dokonaným trestným činem 

rozdíly.  

Pokus trestného činu je na rozdíl od přípravy trestného činu trestán u všech trestných 

činu a podle § 21 odst. 2 trestního zákoníku dokonce za použití trestních sazeb stanovených 

za dokonaný trestný čin. Tuto skutečnost kritizuje kupříkladu Musil, který zdůrazňuje potřebu 

proporcionality mezi ukládaným trestem a způsobeným následkem a je toho názoru, že 

nedostatek následku natolik podstatně ovlivňuje závažnost a společenskou nebezpečnost činu, 

že musí být reflektována uložením mírnějšího trestu. Současná legislativní koncepce podle něj 

nesleduje trend vyspělých demokratických států v podobě liberálního trestního práva, naopak 

svědčí o nežádoucím přepínání trestní represe.
206

 

Výše uvedené si dovolím rozporovat, neboť není dle mého možné paušalizovat 

ukládání trestů za pokus trestného činu kupříkladu tak, že bude obligatorně snížena trestní 

sazba. Domnívám se, že právě zde je prostor pro soudcovskou individualizaci, jelikož při 

ukládání trestu nehraje rozhodující roli pouze následek. Nepovažuji za zcela správné tvrdit, že 

                                                 

206
 MUSIL, Jan. Ukládání výjimečného trestu odnětí svobody za pokus trestného činu (kritická připomínka 

k současné soudní praxi). In: GŘIVNA, Tomáš; ŠIMÁNOVÁ, Hana. Ukládání trestů a jejich výkon. 2020. s. 12. 



 

84 
 

 

každý pokus je méně závažný jen proto, že nepřivodil kýžený následek. Sama skutečnost, že 

pachatel vůbec pojal úmysl trestný čin spáchat a dokonce tento úmysl počal realizovat je 

poměrně závažná. Navíc situace, kdy k dokonání trestného činu nedošlo kupříkladu jen díky 

náhodě, podle mého názoru nijak nezmírňuje nebezpečnost pachatele a není proto na místě 

takového pachatele potrestat obligatorně mírnější trestní sazbou. 

Ve vztahu k pokusu je potřeba hodnotit vedle následku také povahu trestného činu, jež 

měl pachatel v úmyslu spáchat, význam objektu, který byl ohrožen, jakož i pohnutku, osobu 

pachatele a v neposlední řadě také důvod, proč k dokonání nedošlo.
207

 Posoudí-li soud 

důkladně všechny tyto faktory, má v případě ukládání trestu za pokus trestného činu řadu 

nástrojů, kterými může nižší míru závažnosti takového činu reflektovat. Může kupříkladu 

přihlédnout k pokusu jako polehčující okolnosti či uložit trest pod dolní hranicí trestní sazby 

podle § 58 odst. 5 trestního zákoníku. V případě tzv. nezpůsobilého pokusu může být dokonce 

od potrestání pachatele zcela upuštěno. Za předpokladu, že soudcovská individualizace trestu 

bude provedena řádně, jsou podle mého stávající zákonné nástroje dostačující. De lege 

ferenda si však lze představit i variantu, ve které by pokus trestného činu nebyl trestný u 

některých společensky méně závažných druhů trestných činů či byl trestný pouze u zločinů. 

5.8. Kumulace trestů, aneb význam přihlédnutí k již uloženým, ale dosud 

nevykonaným trestům při vyměřování trestu 

Ustanovení § 39 odst. 4 trestního zákoníku ukládá soudu povinnost přihlédnout také 

k trestům, které byly pachateli již uloženy za jinou jeho trestnou činnost, avšak nebyly dosud 

vykonány. Toto ustanovení jedním z výsledků nedávné novely trestního zákoníku zákonem č. 

333/2020 Sb. účinného od 1. 10. 2020. Lze si však povšimnout, že ustanovení, které cílilo na 

řešení stejné situace, již v minulosti existovalo. Šlo o ustanovení § 36  zákona č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, podle nějž v případě, že soud ukládá trest stejného druhu za trestný čin 

spáchaný předtím, než byl trest za jiný trestný čin vykonán, nesmí tento trest spolu s dosud 

nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší zákonem 

dovolenou výměru pro tento druh trestu. 

V situacích, kdy se jedná o souběh trestných činů je problém řešen pomocí institutů 

úhrnného a souhrnného trestu a předmětné ustanovení se zde logicky neuplatní. Souběhem, 

který je vedle recidivy jedním z případů mnohosti trestné činnosti, se rozumí stav, kdy se 

pachatel dopustí alespoň dvou trestných činů a to předtím, než byl za některý z nich vyhlášen 
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soudem prvého stupně odsuzující rozsudek.
208

 Podle toho, zda o těchto trestných činech soud 

rozhoduje v jednom řízení či ve více samostatných řízeních, ukládá podle § 43 trestního 

zákoníku buď úhrnný, nebo souhrnný trest. V případě ukládání souhrnného trestu za souběh 

trestných činů ve více řízeních či v případě ukládání společného trestu za pokračování soud 

vynáší nový rozsudek, kterým zrušuje rozsudek dřívější a to v rozsahu výroku o trestu a uloží 

nový trest za oba sbíhající se trestné činy. Při vyměřování trestu má tak možnost zasáhnout do 

již dříve uloženého trestu a patřičně zohlednit všechny sbíhající se trestné činy. Pokud se mu 

trest uložený dřívějším rozsudkem jeví jako dostačující, může dokonce od uložení souhrnného 

trestu zcela upustit. Podobně je tomu v případě ukládání trestu společného za pokračování 

v trestném činu. 

Do nabytí účinnosti tohoto ustanovení však soud neměl v ostatních případech (tedy 

když neukládal souhrnný ani společný trest) legální možnost ani zasáhnout do již vyneseného 

rozsudku v rozsahu vyměřeného trestu, ani nijak jinak zohlednit tuto skutečnost při ukládání 

trestu nového. Jedinou možností bylo rozhodnutí soudu, který dříve uložil podmíněný trest, 

aby ve výjimečných případech trest nepřeměnil a prodloužil zkušební dobu nebo stanovil 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, což však nepředstavuje příliš efektivní, ani plošně 

použitelné řešení. V případech, kdy pachatel spáchal nový trestný čin, kupříkladu v průběhu 

zkušební doby v rámci podmíněného trestu odnětí svobody či v období před nástupem 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, se tak stalo, že mu byl uložen nový trest, který musel 

vykonat poté, co vykonal v důsledku spáchání nového trestného činu přeměněný podmíněný 

trest odnětí svobody. Jinak řečeno, s takovými pachateli bylo doposud zacházeno jako 

s běžnými recidivisty, a protože skutečnost, že pachatel již byl za trestný čin odsouzen je 

přitěžující okolností podle § 41 písm. q) trestního zákoníku, mohl jim být uložen dokonce 

trest přísnější.  

Výsledkem této praxe je tzv. kumulace či řetězení trestů, tedy situace kdy odsouzený 

v důsledku své recidivy vykoná všechny v minulosti uložené tresty jeden po druhém. Nedá se 

přitom říci, že případy takové kumulace jsou pouze výjimečné, naopak - polovina 

odsouzených v České republice vykonává více než jeden trest odnětí svobody a v mnoha 

případech odsouzení celkově vykonali trest, který svou délkou převyšoval horní hranici trestní 

sazby za jejich nejzávažnější trestný čin.
209
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To má samozřejmě souvislost i politikou ukládání podmíněných trestů v České 

republice, neboť ty jsou velmi oblíbenou alternativou (v roce 2018 byl podmíněný trest odnětí 

svobody bez dalšího trestu uložen celkem 37,9% odsouzeným
210

). Podmíněné tresty jsou 

přitom ukládány i recidivistům (recidivistům v minulosti odsouzeným za 1 – 4 trestné činy 

byl podmíněný trest odnětí svobody uložen v 35,4% případů, chronickým recidivistům s 5 – 

10 předchozími odsouzeními dokonce v 20,9% případů
211

). Uvedené nejen že vypovídá o 

zjevně neúčinném používání tohoto druhu trestu, ale v konečném důsledku ještě podporuje 

efekt řetězení trestu, neboť pachatel, který byl potrestán dvěma tresty odnětí svobody a potřetí 

je potrestán nepodmíněným trestem, v důsledku čehož dojde k přeměně předchozích dvou 

trestů, vykoná nakonec všechny tři v jednom kuse.  

Svou roli přitom hraje i snaha zákonodárce o používání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody jako ultima ratio. Díky tomu je kumulace trestů fenomén, který se markantně 

projevuje hlavně u méně závažných či bagatelních trestných činů, u nichž horní hranice trestní 

sazby nepřevyšuje 5 let. Podle § 55 odst. 2 trestního zákoníku by totiž za tyto trestné činy 

neměl být ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody, ledaže by soud náležitě odůvodnil, že 

by uložení podmíněného trestu nevedlo k tomu, že pachatel povede řádný život. Podstatná 

část případů (cca polovina
212

) je navíc, v souvislosti s tlakem na zrychlení justice, řešena 

prostřednictvím trestních příkazů, jimiž však nelze nepodmíněný trest odnětí svobody uložit. 

Doposud se v této věci uplatňoval striktní způsob řešení, tedy že za každý trestný čin 

je uložen separátní trest. Vycházelo se přitom z logiky, že s takovými pachateli jakožto 

s recidivisty není důvod zacházet jakkoliv mírněji, neboť vyhlášení odsuzujícího rozsudku má 

být samo o sobě dostatečným upozorněním a ponaučením.
213

 Je pravdou, že tito pachatelé 

fakticky recidivisty jsou, avšak mezeru tohoto tvrzení nacházím hlavně v tom, že individuálně 

preventivní účinek trestu spojuje pouze s okamžikem vynesení odsuzujícího rozsudku. 

Ukazuje se však, že pro vyvolání těchto účinků má výkon trestu (byť i třeba krátkodobého) 

minimálně stejný význam jako vynesení odsuzujícího rozsudku.
 214

 To platí tím spíše, že 
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velké množství případů je v současnosti řešeno „bezkontaktním“ trestním příkazem, kdy soud 

v důsledku absence veřejného hlavního líčení nemůže pachateli dostatečně důrazně 

komunikovat závažnost jeho jednání a nedostavuje ani společenský odsudek. 

Proč tedy s takovými pachateli ustanovení odstavce 4 náhle umožňuje zacházet jinak, 

než s ostatními recidivisty? Prvním důvodem je důvod uvedený výše, tedy že vynesení 

odsuzujícího rozsudku bez jeho výkonu nezbytně nepředstavuje dostatečné varování. 

Nicméně je důležité si uvědomovat i řadu dalších negativních důsledků, které s sebou 

kumulace trestů přináší. Předně, jakkoliv se může zdát, že ukládání trestů separátně za každý 

trestný čin je tím spravedlivým způsobem, ve svém součtu popírá princip proporcionality 

trestu ke spáchanému trestnému činu. Mohlo by se totiž stát, že pachatel, který byl odsouzen 

za několik drobnějších krádeží, ve výsledku stráví ve věznici delší čas, než pachatel jednoho, 

avšak o mnoho závažnějšího trestného činu.
215

 Dochází tak ke zkreslení von Hirshovy 

kardinální proporcionality, tedy proporcionality mezi jednotlivými typy trestných činů.  

Kumulace trestů se dotýká i účinnosti trestu, neboť ta není přímo úměrná délce jeho 

výkonu, právě naopak. Čím delší dobu pachatel stráví ve vězení, tím více začínají negativní 

účinky trestu převažovat nad těmi pozitivními. Pachatel, si postupně na pobyt ve věznici 

zvyká, ztrácí soběstačnost, zpřetrhávají se jeho kladné rodinné a sociální vazby, které jsou 

nahrazovány nežádoucími vlivy ze strany spoluvězňů apod. Eventuální mírnější zacházení 

s pachateli trestných činů, kteří své tresty dosud nevykonali lze zdůvodnit také prostým 

principem humanity trestu.
216

 Nehledě na to, že kumulace trestů z dlouhodobého hlediska 

navyšuje počet vězněných osob, což klade nemalé nároky na státní rozpočet.  

Pro řešení této situace se nabízely v zásadě dvě možnosti – ukládat v těchto případech 

tresty stejným způsobem jako při souběhu trestných činů nebo v tomto směru rozšířit prostor 

pro soudcovskou individualizaci. Současná právní úprava zvolila druhou možnost zřejmě i 

z toho důvodu, že představovala nejméně invazivní způsob z hlediska zásahů do koncepce 

trestního zákoníku a trestání vůbec. K celé problematice tedy nově přistupuje zřejmě po vzoru 

tzv. „totality principle“ neboli principu celistvosti.
217

 Podle tohoto principu by soud neměl 

pachateli uložit takový trest, který by byl neproporcionální vůči rozsahu trestné činnosti nebo 

by pro pachatele představoval zdrcující zátěž. Tento princip je zároveň zapotřebí vykládat ve 
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spojení s principem proporcionality vyjádřeným v ustanovení § 38 odst. 2 trestního zákoníku, 

tedy postačí-li uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní 

sankce pro pachatele citelnější. 

Přihlížení k předchozím nevykonaným trestům při vyměřování trestů a 

konzistence soudního rozhodování 

Zařazení ustanovení, které explicitně umožňuje soudu přihlédnout při vyměřování 

trestu k již v minulosti uloženým nevykonaným trestům do trestního zákoníku, považuji za 

pozitivní změnu, která má potenciál přispět k řešení výše popsaných problémů a to i vzhledem 

k tomu, že na ně bylo již v minulosti odbornou veřejností poukazováno.
218

 Dosavadní stav byl 

rovněž předmětem kritiky Ústavního soudu, který ohledně kumulace trestu konstatoval, že 

„právní úprava nezabraňuje nepřiměřeně dlouhým výkonům trestů odnětí svobody a 

neumožňuje individualizaci trestů vzhledem k osobě pachatele.“
219

  

Je však potřeba počítat s tím, že legislativní řešení v podobě rozšíření diskrece soudu 

při ukládání trestů generuje další otázky. Zejména tehdy, když neposkytuje žádné bližší 

specifikace a zatím nevznikla stran této věci žádná metodika. Přihlédnutí soudem 

k předchozím uloženým ale dosud nevykonaným trestům klade na soud poměrně vysoké 

nároky hlavně co do komplexnosti vyhodnocení celé situace a tím spíše vzniká riziko 

nekonzistence v soudním rozhodování. V úvahu by připadaly různé metody inspirované 

zahraniční teorií a praxí, kterak k posouzení předchozích nevykonaných trestů přistoupit. 

V první řadě je však podle mého názoru podstatné při rozhodování jasně rozlišovat 

dvě kategorie recidivistů, a sice na ty, kteří uložený trest již částečně vykonali a na ty, kteří 

nikoliv. K první kategorii recidivistů, jako jsou kupříkladu pachatelé, kteří se dopustili 

trestného činu ve zkušební době v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu, bude 

pravděpodobně zapotřebí přistupovat přísněji, než ke druhé kategorii, neboť výkon trestu je 

nejdůraznějším možným varováním. S těmi by tedy mělo být zacházeno jako s „běžnými“ 

recidivisty, a je tudíž na místě k jejich již uloženému, avšak ne zcela vykonanému trestu 

nepřihlížet. 

Pokud soud ukládá trest s přihlédnutím k dosud nevykonaným trestům, je vhodné mít 

představu o celkové délce a podobě trestu, který v součtu s předchozími tresty bude pachateli 
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nakonec uložen. Proto je prvním krokem k dosažení přiměřenosti komparace nejen daných 

trestů, ale také trestných činů. První z možných způsobů, jak k předchozím nevykonaným 

trestům přihlížet spočívá v tom, že soud jednoduše identifikuje nejzávažnější z trestných činů 

spáchaných pachatelem a za něj uložený trest, jemuž pak přizpůsobí tresty ostatní.
220

 Poté 

však přichází otázka poměru ostatních trestů vůči trestu za nejzávažnější a tudíž nejpřísněji 

potrestaný trestný čin. K té lze přistoupit tak, že čím závažnější je hlavní trestný čin, tím 

menší je podíl vedlejších trestných činů na celkovém trestu.
221

 To více méně koresponduje s 

teorií celkové proporcionality podle Ashwortha, která se týká spíše proporcionality mezi 

kategoriemi trestných činů než proporcionality mezi trestným činem a trestem.
222

 V souladu 

s touto teorií by měl být celkový trest v daném případě omezen trestem za nejzávažnější 

kategorii trestných činů. 

Vhodnou variantou by mohla být cesta, která pravděpodobně nejúčinněji vylučuje 

jakékoliv neurčitosti, a tudíž nejvíce minimalizuje riziko nekonzistence soudů v přihlížení 

k dosud nevykonaným trestům, a sice vytvoření určitého schématu či jakési metodické 

tabulky. Takovým příklade je tzv. Borgekeho schéma, které vychází z praxe švédských soudů 

a, zjednodušeně řečeno, je založeno na následující progresi: za první trestný čin by pachateli 

měl být uložen trest ve standardní výši, trest za další trestný čin by však měl být zkrácen na 

1/3 jeho původní výměry, trest za třetí trestný čin na 1/6, trest za čtvrtý trestný čin na 1/9 atd. 

Takto je zachována i proporcionalita mezi uloženými tresty, jelikož platí, že trest za pátý 

trestný čin je poloviční vůči trestu za třetí trestný čin.
223

 Podobných schémat existuje 

samozřejmě více, některá jsou složitější, jako například to podle A. Mansona, jelikož 

zohledňuje nejen počet trestných činů, ale také typ trestného činu a vzájemnou souvislost 

mezi nimi.
224

 

Z výše uvedeného plyne, že řešení potenciální nekonzistence existuje nemálo, nicméně 

v jaké míře se v tomto směru nekonzistence skutečně projeví, je otázkou, kterou zodpoví jen 
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aplikace předmětného ustanovení v praxi, z níž, z důvodu jeho poměrně krátké účinnosti, 

nelze prozatím vyvozovat obecné závěry.  

6. Polehčující a přitěžující okolnosti 

Polehčující a přitěžující okolnosti jsou takové relevantní okolnosti, které ovlivňují 

stanovení druhu a výměry trestu vždy buď ve prospěch, nebo v neprospěch pachatele. Některé 

z nich snižují či zvyšují stupeň nebezpečnosti trestného činu, jiné zase konkretizují poměry 

pachatele.
225

 Je přitom klíčové, aby tyto okolnosti byly skutečně relevantní, tedy vztahovaly 

se k případu a byly způsobilé se na ukládaném trestu projevit.  

6.1. Obecná charakteristika polehčujících a přitěžujících okolností ve srovnání se 

zahraničními právními úpravami 

Trestní zákoník v ustanovení § 39 odst. 3 stanoví, že soud při ukládání trestu přihlédne 

také k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, jejichž demonstrativní výčet dále uvádí 

v ustanovení § 41 a § 42. Neuzavřený výčet těchto okolností v zákoně přitom 

z mezinárodního hlediska není nijak neobvyklý, naopak je vcelku běžnou praxí, byť právní 

úprava jednotlivých států se liší v detailnosti a kvantitě jeho vymezení. Stejnou koncepci 

polehčujících a přitěžujících okolností lze nalézt například v právním řádu Velké Británie, 

Švédska, USA či Nového Zélandu.  Cestu vymezení spíše menšího množství polehčujících a 

přitěžujících okolností zvolila např. Kanada nebo Finsko. Státem, v tomto ohledu 

výjimečným, který nevyjmenovává žádné přitěžující ani polehčující okolnosti je kupříkladu 

Tasmánie.  

Není bez zajímavosti, že výčet přitěžujících a polehčujících okolností v českém 

trestním zákoníku je koncipován tak, že téměř všechny přitěžující okolnosti nalézají svůj 

protipól v okolnostech polehčujících. Tuto symetrii lze hodnotit pozitivně, neboť tak soud 

není nepřímo nucen koncentrovat se při ukládání trestu hlavně na přitěžující okolnosti, 

v důsledku čehož by hrozilo riziko, že opomene nalézat i okolnosti polehčující.
226

  

Naopak vyčerpávající výčet se, vzhledem k vysoké variabilitě nejen způsobů páchání 

trestných činů, ale také vlivů běžného života, nejeví jako vhodná volba. Za takového stavu by 

totiž nebylo možné postihnout všechny okolnosti hodné úvahy, což by činilo ukládání trestů 

soudy značně neflexibilním.  
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Vzhledem k demonstrativní povaze polehčujících a přitěžujících okolností, která 

vyplývá z dikce předmětných ustanovení, v nichž je užito slovo „zejména“, je za polehčující 

nebo přitěžující okolnost možno považovat i jakékoliv jiné neuvedené skutečnosti. 

Podmínkou aby v daném případě mohlo být ke konkrétní okolnosti přihlédnuto, je její 

relevance a z  hlediska míry zavinění v případě přitěžujících okolností se vyžaduje alespoň 

nedbalost.
227

  

Polehčující okolností by mohlo být kupříkladu to, že pachatel byl k jednání 

zakládající  trestný čin vyprovokován poškozeným. Takovouto polehčující okolnost lze 

z mého pohledu bez větších diskuzí akceptovat. Některé další potenciální přitěžující a 

polehčující okolnosti jsou však mnohem kontroverznější. Měl by soud například kladně 

promítnout do uloženého trestu dobrý skutek (záchranu života jiného člověka) či jinou 

společensky záslužnou činnost, kterou pachatel vykonal po spáchání trestného činu ještě 

předtím, než byl odsouzen? Jakkoliv se může zohlednění takovéto okolnosti jevit nezvykle, 

v některých zahraničních právních řádech je při ukládání trestu za polehčující skutečně 

považována.
228

 V této věci se však plně ztotožňují s Ashworthem, který vyjadřuje 

nesouhlasné stanovisko. Kritizuje zejména minimální souvislost takových skutečností se 

souzeným trestným činem, a byť nepopírá, že by měly být zohledněny patřičným 

společenským způsobem, je přesvědčen, že nemají při ukládání trestu místo.
229

 

Další možnou polehčující okolností, na níž nebyl zaujat jednoznačný názor, je 

zohlednění stálého a stabilního zaměstnání pachatele, které by v důsledku výkonu trestu 

mohl ztratit. Například švédský trestní zákoník to považuje za relevantní okolnost, k níž soud 

při ukládání trestu přihlédne.
230

 Naopak ve státě Minnesota je zohlednění zaměstnanosti 

pachatele považováno za diskriminační, jelikož představuje znevýhodnění pro ty pachatele, 

kteří bez své viny zaměstnání nemají. Vyloučeno je rovněž zohlednění kvality tohoto 

zaměstnání, tedy jak dlouho pachatel práci vykonával, o jaký druh zaměstnání šlo nebo 

z jakého důvodu byl pracovní poměr s pachatelem ukončen. Tento postoj je rovněž 
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zdůvodněn obavou, že taková praxe by s sebou nesla vysoké riziko zneužívání ze strany 

pachatelů, kteří by si hledali zaměstnání, pouze za vidinou mírnějšího potrestání.
231

  

Lze rovněž podotknout, že výčet polehčujících a přitěžujících okolností je toliko 

pozitivní. Trestní zákoník tedy neobsahuje explicitní výčet okolností, ke kterým jako 

k polehčujícím nebo přitěžujícím přihlížet nelze. V jiných státech jsou nicméně negativní 

výčty standardní součástí tzv. Sentencing Guidelines, neboli Pokynů pro ukládání trestů. Jako 

příklad lze uvést Sentencing Guidelines vytvořené specializovanou komisí pro stát Minnesota, 

kde je uveden rovněž nikoliv vyčerpávající výčet faktorů, kterými nelze odůvodnit odchýlení 

se od předpokládaného trestu, který byl stanoven právě za pomoci pravidel obsažených 

v Sentencing Guidlines. Jedná se o faktory jako je rasa, pohlaví, výše zmíněné zaměstnání, 

dosažené vzdělání, délka pobytu ve státě, bytová situace či skutečnost, že obviněný v procesu 

uplatňoval svá ústavně zaručená práva.
232

 Stálo by tak de lege ferenda za úvahu, zda podobný 

výčet nezařadit i do českého trestního zákoníku a přispět ke zvýšení právní jistoty o tom, které 

okolnosti nemohou za žádných okolností výměru ani druh trestu ovlivnit a to ani ve prospěch 

ani v neprospěch pachatele.  

6.2. Třídění polehčujících a přitěžujících okolností 

Polehčující nebo přitěžující okolnosti uvedené v ustanovení § 41 a § 42 se z hlediska 

svého obsahu vždy vztahují buď k trestnému činu, nebo k osobě pachatele a podle toho, jaký 

aspekt případu charakterizují je lze třídit.
233

  

6.2.1. Okolnosti charakterizující následek nebo účinek trestného činu 

První skupina se vztahuje k následku nebo účinku trestného činu, kam patří kupříkladu 

přitěžující okolnost spočívající v porušení pachatelovy zvláštní povinnosti či zneužití jeho 

postavení, zaměstnání nebo funkce, spáchání trestného činu ve větším rozsahu nebo 

způsobení vyšší škody či zisk vyššího prospěchu.  Naopak polehčující okolností v tomto 

směru může být například způsobení nižší škody nebo menšího škodlivého následku.  

6.2.2. Okolnosti charakterizující způsob jednání pachatele 

Do druhé skupiny patří okolnosti vztahující se ke způsobu jednání pachatele, tedy 

objektivní stránce trestného činu. Z přitěžujících okolností sem lze zařadit například surový 
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nebo trýznivý způsob spáchání trestného činu, použití lsti, skutečnost, že pachatel využil 

slabšího postavení poškozeného, který byl v nouzi, tísni nebo se nemohl bránit, či byl vůči 

pachateli v podřízeném postavení. Dále sem patří okolnosti zohledňující účastenství na 

trestném činu, tedy zda byl pachatel organizátorem, členem organizované skupiny nebo 

návodcem, zejména pokud svedl k trestnému činu dítě nebo osobu ve věku blízkém věku 

mladistvých. Dala by se sem zařadit i okolnost týkající se načasování trestného činu, tedy že 

pachatel spáchal trestný čin za krizové situace živelní pohromy nebo jiné takové události. 

Polehčující okolnosti této kategorie jsou kupříkladu spáchání trestného činu v důsledku 

neomluvitelného negativního právního omylu či pozitivního skutkového omylu o okolnostech 

vylučujících protiprávnost.  

6.2.3. Okolnost charakterizující osobu pachatele   

Třetí skupinou jsou okolnosti charakterizující osobu pachatele, jakožto subjekt 

trestného činu. Sem lze zařadit například přitěžující okolnost spočívající v tom, že pachatel 

spáchal v souběhu více trestných činů či recidivu pachatele, tedy skutečnost, že již byl 

v minulosti pro trestný čin odsouzen. Polehčující okolností může být nízký věk pachatele, 

který odpovídá věku blízkému věku mladistvých, dobrovolné odstranění škodlivých následků 

trestného činu nebo náhrada způsobené škody, doznání se k trestnému činu a jeho oznámení 

úřadům, vyjádření upřímné lítosti nad trestným činem nebo to, že pachatel před spácháním 

činu vedl řádný život.  

6.2.4. Okolnosti charakterizující subjektivní stránku trestného činu 

Skupinou reflektující subjektivní stránku trestného činu jsou přitěžující okolnosti jako 

spáchání trestného činu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, ze ziskuchtivosti, pomsty 

či z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnuty, kam patří i některé diskriminační důvody. Polehčující 

okolností je kupříkladu spáchání činu v důsledku silného rozrušení, soucitu nebo nedostatku 

životních zkušeností, pod pohrůžkou nebo nátlakem, pod vlivem nezaviněných tíživých 

osobních nebo rodinných poměrů nebo spáchání trestného činu, z důvodu závislosti nebo 

podřízeného postavení. 

6.2.5. Okolnosti charakterizující předmět útoku 

Poslední skupinu tvoří zbylé přitěžující okolnosti spočívající ve spáchání trestného 

činu specifickému poškozenému, kterým je osobou podílející se na záchraně života a zdraví 

nebo na ochraně majetku, ale také poškozenému, jehož schopnost obrany je snížena, jako je 

dítě, zdravotně postižená osoba, těhotná žena atd. 
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6.3. Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby 

Dosavadní výklad polehčujících a přitěžujících okolností byl pojat na nejobecnější 

úrovni. České trestní právo nicméně rozeznává okolnosti obecně polehčující a přitěžující, od 

kterých je třeba odlišit tzv. okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby neboli, podle 

ustanovení § 17 trestního zákoníku, okolnosti zvlášť přitěžující.
 
Ty představují relativně 

samostatnou kategorii přitěžujících okolností obsažených v kvalifikované skutkové podstatě 

konkrétního druhu trestného činu. Jejich smyslem je vyjádřit vyšší typovou závažnost různých 

podob daného trestného činu, přičemž jejich výčet je pro daný případ taxativní.
234

 Obecně 

přitěžující a polehčující okolnosti jsou tedy ve srovnání s okolnostmi podmiňujícími použití 

vyšší trestní sazby takové skutečnosti charakterizující trestný čin a poměry pachatele, které 

nepředstavují zákonný znak skutkové podstaty trestného činu. Jejich obecnost tak vyplývá 

z toho, že je lze uplatnit v zásadě u jakéhokoliv trestného činu i druhu trestu, ovšem 

s výjimkou případů, kdy by se překrývaly s okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní 

sazby.
235

 

Ve vztahu k okolnostem zvlášť přitěžujícím uvedeným v kvalifikované skutkové 

podstatě i okolnostem obecně přitěžujícím platí zvláštní pravidlo ohledně vyžadované míry 

zavinění, než ke skutečnostem tvořícím znak základní skutkové podstaty. Zatímco u základní 

skutkové podstaty je nutné zavinění ve formě úmyslu, není-li stanoveno, že postačí nedbalost, 

podle ustanovení § 17 trestního zákoníku platí, že v případě okolností obecně přitěžujících i 

okolností zvlášť přitěžujících se vyžaduje zavinění alespoň ve formě nedbalosti, s výjimkou 

případů, kdy zákon explicitně vyžaduje zavinění úmyslné. V případě jiných okolností 

charakterizujících znaky skutkové podstaty trestného činu, kupříkladu způsob spáchání 

trestného činu, postačí zavinění ve formě nevědomé nedbalosti, nestanoví-li zákon, že se 

vyžaduje minimálně nedbalost vědomá.
 236

  

Jako okolnost zvláště přitěžující se typicky hodnotí těžší následek, který představuje 

jakékoliv porušení nebo ohrožení objektu, které je intenzivnější než to předpokládané 

základní skutkovou podstatou. Těžší následek v podobě způsobení určité škody je pak 

odstupňován podle její výše za použití ustanovení § 138 trestního zákoníku. Okolnostmi 

zvláště přitěžujícími mohou být i jiné okolnosti, jako je skutečnost, že obětí trestného činu je 

dítě, že trestný čin byl spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
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počítačovou sítí nebo obdobně účinným způsobem či fakt, že pachatel byl součástí 

organizované skupiny působící ve více státech. Speciálním případem je trestný čin krádeže 

podle ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku, na základě kterého je výslovně považována 

za okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby také recidiva.  

6.4. Zákaz dvojího přičítání 

S rozlišováním polehčujících a přitěžujících okolností na obecné a podmiňující použití 

vyšší trestní sazby souvisí tzv. zákaz dvojího přičítání výslovně uvedený v ustanovení 

§ 39 odst. 5 trestního zákoníku. V řadě případů lze zaznamenat podobnost okolností zvláště 

přitěžujících s okolnostmi obecně přitěžujícími uvedenými v § 42 trestního zákoníku. Účelem 

tohoto zákazu je zabránit tomu, aby okolnosti, které jsou samy o sobě součástí základní nebo 

kvalifikované skutkové podstaty byly pachateli opětovně přičítány, a to jak ku prospěchu, tak 

k tíži, jako okolnosti obecně polehčující nebo přitěžující. Tu samou skutečnost tedy nelze 

přičítat k tíži pachatele dvakrát – jednou jako znak skutkové podstaty trestného činu a 

podruhé jako znak podstatně zvyšující stupeň společenské nebezpečnosti.
237

 Takto např. 

pachatelce trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 trestního 

zákoníku  nelze, byť ve prospěch, přičíst také obecnou polehčující okolnost spáchání 

trestného činu v silném rozrušení. Rozrušení způsobené porodem, popsané v základní 

skutkové podstatě tohoto trestného činu, je totiž zcela jistě druhem silného rozrušení a 

opětovné zohlednění této skutečnosti je proto duplicitní. Obdobně například v případě 

trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, odst. 4 písm. a) 

trestního zákoníku, jehož kvalifikovanou skutkovou podstatou je jeho spáchání jako člen 

organizované skupiny, nemůže být tato okolnost znovu zohledněna jako přitěžující podle § 42 

písm. p) trestního zákoníku.
238

 Zákaz dvojího přičítání se podle ustanovení § 39 odst. 5 

vztahuje i na okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu odnětí svobody, k nimž tak 

nelze přihlédnout jako k okolnostem polehčujícím. Na druhou stranu však nelze vyloučit 

opačný postup, kdy souhrn okolností obecně polehčujících bude možné v daném případě 

považovat za natolik výjimečné okolnosti případu, že bude možné snížit trest pod dolní 

hranici trestní sazby.
239

 

Byť se aplikace zásady zákazu dvojího přičítání může jevit jako vcelku jasná, 

některým otázkám se však není možné vyhnout. Aplikuje se kupříkladu zákaz dvojího 
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přičítání i v situacích, kdy daná potenciálně kolidující skutečnost není ve skutkové podstatě 

trestného činu uvedena? Mám na mysli především případ trestného činu krádeže, k němuž by 

teoreticky bylo možné přičítat obecně přitěžující okolnost spočívající v ziskuchtivosti, jelikož 

o ziskuchtivosti se základní ani kvalifikovaná skutková podstata nezmiňují. V této otázce je 

však zastáván názor, že to spíše možné není, neboť již pouhou intuicí lze rozpoznat, že by se 

prakticky o přičítání téže skutečnosti jednalo. Ziskuchtivost, jakkoliv je ve skutkové podstatě 

zamlčena, je implicitně v povaze trestného činu krádeže předpokládána, byť si nepochybně 

lze představit, že by mohla být páchána i z jiných pohnutek, třeba z pomsty.
240

 Ukazuje se 

však, že tento závěr není zcela jednoznačný, neboť Nejvyšší soud nepovažoval za porušení 

zákazu dvojího přičítání skutečnost, že soud v případě trestného činu úvěrového podvodu 

přičetl obviněnému mimo jiné také přitěžující okolnost spočívající právě v ziskuchtivosti, 

naopak námitku obviněného považoval v tomto směru za nedůvodnou, jelikož ziskuchtivost 

jeho jednání byla, dle slov Nejvyššího soudu, nepochybná.
241

 Trestný čin úvěrového podvodu 

řešený v předmětném judikátu, je rovněž trestným činem proti majetku. Dovolím si proto 

s tvrzením Nejvyššího soudu nesouhlasit, neboť se domnívám, že na základě analogie s výše 

uvedeným tvrzením o trestném činu krádeže, jehož je ziskuchtivost podstatou, by se dalo 

v tomto případě o porušení zákazu dvojího přičítání přeci jen uvažovat.  

V rámci zákazu dvojího přičítání nelze zaměňovat samotnou existenci dané okolnosti 

jako zákonného znaku skutkové podstaty s intenzitou jeho naplnění.
242

 To vychází z logiky, 

že kupříkladu škoda na majetku ve výši 1 500 000 Kč je nepochybně již intuitivně závažnější 

než škoda ve výši 9 000 000 Kč, přestože se podle § 138 trestního zákoníku v obou případech 

jedná o škodu značnou. Tuto skutečnost je proto dokonce nutné zohlednit jako přitěžující 

okolnost způsobení vyšší škody, aniž by tím byl zákaz dvojího přičítání porušen. Smyslem 

existence institutu vyšší škody totiž je zohlednit takovou škodu způsobenou trestným činem, 

která výrazně převyšuje škodu uvedenou v základní skutkové podstatě, avšak nedosahuje výše 

škody uvedené v kvalifikované skutkové podstatě, na základě které by bylo možné použít 

vyšší trestní sazbu.
243

  

Poněkud problematickou okolností z hlediska porušení zákazu dvojího přičítání je 

recidiva. Pokud je recidiva znakem skutkové podstaty (jako v případě trestného činu krádeže 
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podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku) a nelze ji tedy znovu přičítat jako přitěžující okolnost, 

jak zohlednit případy, kdy se jedná o recidivu vícenásobnou? Novotný se v tomto ohledu 

domnívá, že v zájmu odpovídajícího zohlednění recidivy, která přímo úměrně zvyšuje 

závažnost trestného činu, nepředstavuje její opakované zohlednění k tíži pachatele porušení 

zákazu dvojího přičítání.
244

  

6.5. Význam polehčujících a přitěžujících okolností pro vyměřování trestu ve 

srovnání s některými zahraničními právními úpravami 

Polehčující a přitěžující okolnosti jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů 

individualizace trestu
245

 a zároveň jsou oblastí, kde se ve vysoké míře uplatňuje diskrece 

soudu a to jak v otázce posouzení relevance zjištěné okolnosti, tak v otázce jejího vlivu na 

uložený trest. Nestačí, aby soud relevantní okolnosti pouze identifikoval, ale musí též 

posuzovat význam každé z nich a to z hlediska materiálního, tedy do té míry, do které má 

v konkrétním případě nějaký vliv.
246

  

Vzhledem k tomu, že význam polehčující či přitěžující okolnosti je vždy relativní ve 

vztahu k ostatním polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, jakož i k ostatním skutečnostem 

posuzovaným při ukládání trestu a charakteru trestného činu, vyvstává řada otázek. Předně 

bychom se měli ptát na to, jaký význam má konkrétní přitěžující nebo polehčující okolnost na 

ukládaný trest, tedy jak moc ho může ovlivnit. Může kupříkladu taková okolnost odůvodnit 

zdvojnásobení jeho výměry? Další otázkou je, jaký je jejich poměr k ostatním posuzovaným 

faktorům rovněž ovlivňujícím ukládaný trest a v jakém poměru jsou jednotlivé okolnosti 

navzájem. Je tedy například recidiva závažnější než to, že pachatel spáchal trestný čin 

z pomsty? Mohou mít tytéž polehčující nebo přitěžující okolnost rozdílný vliv na některé 

druhy trestů či u některých druhů trestných činů, jinými slovy může být recidiva závažnější u 

násilných trestných činů než u majetkových? Odpovědi na tyto otázky nám český právní řád 

neposkytuje, přitom je jejich zodpovězení při ukládání trestu stěžejní. Nelze ani spoléhat na 

sjednocující úlohu judikatury vyšších soudů, jelikož Nejvyšší soud, s ohledem na rozsah 

dovolacích důvodů, odmítá hodnocení kritérií uvedených v § 39 až § 42 trestního zákoníku 

posuzovat.
247

  

                                                 

244
 NOVOTNÝ, Oto. O výměře trestu: (některé základní otázky). 1960. s. 83. 

245
 PÚRY, František. § 41 [Polehčující okolnosti]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2012, s. 541. 
246

 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Část III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 

2009. s. 179. 
247

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 8 Tdo 424/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 2. 9. 2002, sp. zn. 11 Tdo 530/2002. 



 

98 
 

 

Z demonstrativního výčtu poměrně abstraktně formulovaných okolností je zřejmé, že 

zákonodárce v tomto směru přenechává soudu široký prostor pro individualizaci trestu, což je 

na jednu stranu pozitivní. Na druhou stranu je však výklad některých okolností značně 

problematický a subjektivní – jaké osobní nebo rodinné poměry lze považovat za natolik 

tíživé, že mohou odůvodnit zmírnění trestu? Posouzení hodnoty jednotlivých okolností se 

taktéž neobejde bez problémů, neboť kupříkladu zákon sice uvádí polehčující okolnost 

spočívající v doznání se k trestnému činu, avšak je logické, že jeho význam bude odlišný 

v závislosti na stádiu trestního řízení, ve kterém tak pachatel učiní. Řešení na úrovni 

judikatury vyšších soudů je rovněž komplikované, když například Nejvyšší soud se k otázce 

mimořádnost snížení trestu odnětí svobody ve smyslu § 58 odst. 1 trestního zákoníku vyjádřil 

v tom smyslu, že „musí spočívat v takových okolnostech případu nebo poměrech pachatele, 

které jsou alespoň v nějakém směru neobvyklé a výjimečné do té míry, že ani trest na samé 

dolní hranici trestní sazby není způsobilý vyjádřit jejich význam.“ 
248

 To nicméně nepovažuji 

za dostatečné, neboť ani tak není zřejmé, jaké okolnosti, případně jejich kombinace, mohou 

vést k užití tohoto institutu a formulace o způsobilosti dolní hranice trestní sazby vyjádřit 

jejich význam je stále značně abstraktní. V jiném případě Nejvyšší soud, na rozdíl od 

Vrchního soudu v Praze, nepovažoval ani kombinaci okolností jako bezúhonnost pachatele, 

příznivá prognóza možnosti nápravy, pachatelovo doznání se k činu a ani skutečnost, že se 

jednalo o extenzivní exces nutné obrany za natolik výjimečné, aby bylo možné přistoupit k 

mimořádnému snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby.
249

 

Současný stav, byť umožňuje soudu pružně reagovat na specifika konkrétního případu, 

je na úkor právní jistoty, předvídatelnosti soudního rozhodování a nepříznivě se může 

podepsat také na konzistenci soudního rozhodování, které je možné dosáhnout až opravnými 

prostředky. Některé státy proto přistoupili k různé míře a způsobům systematizace, jejímž 

cílem však není soudy zcela připravit o jakýkoliv prostor pro uvážení, nýbrž poskytnout jim 

určitá vodítka, čímž se jejich práce fakticky usnadní a zvýší se transparentnost rozhodování, 

jakož i legitimita ukládaných trestů.  

Jako možné řešení v českém právním řádu si lze také představit variantu navrhovanou 

Drápalem, která spočívá v ohodnocení jednotlivých polehčujících nebo přitěžujících okolností 

pomocí známek či bodů nebo vyjádřit jejich váhu procentuálně.
250

 Relevantní hodnoty by pak 
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soud uvedl v odůvodnění rozsudku, z čehož by bylo zřejmé, jaké okolnosti soud identifikoval 

a jak se projevily na uloženém trestu.  

6.5.1. Koncepce polehčujících a přitěžujících okolností ve Švédsku 

Patrně nejjednodušší možnost představuje kategorizace přitěžujících a polehčujících 

okolností v zákoně. Například švédský trestní zákoník takto rozlišuje přitěžující a polehčující 

okolnosti, které ovlivňují závažnost trestného činu a tím i přísnost trestu. Těmi jsou 

kupříkladu zmenšená příčetnost pachatele v důsledku duševní poruchy, nedostatek životních 

zkušeností či úsudku, spáchání trestného činu organizovaně či systematicky nebo zneužití 

pachatelova zvláštního postavení nebo důvěry. Dále odlišuje samostatnou kategorii okolností, 

ke kterým má soud v „přiměřené míře“ rovněž přihlédnout v zájmu zachování jakési ekvity. 

Takovou okolností je kupříkladu skutečnost, že pachatel rovněž utrpěl v důsledku trestného 

činu újmu na zdraví, délka doby, která uplynula od spáchání trestného činu, dobrovolné 

oznámení pachatelova trestného činu úřadům nebo zda by se trest nejevil jako nepřiměřeně 

přísný vzhledem k ostatním právním sankcím souvisejícím se spáchaným trestným činem.
251

  

6.5.2. Koncepce polehčujících a přitěžujících okolností v USA ve státě Missouri 

V návaznosti na švédskou koncepci by připadalo v úvahu i dělení přitěžujících a 

polehčujících okolností podle toho, jak markantní dopad mohou mít na výslednou výměru a 

druh trestu, tedy zda například mohou vést ke snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby či 

nikoliv. Tento přístup zvolil kupříkladu stát Missouri, který rozlišuje přitěžující a polehčující 

okolnosti na „závažné“ a „ostatní“, přičemž pokud je zjištěna závažná přitěžující okolnost, její 

dopad na ukládaný trest nemůže být zvrácen polehčující okolností, která nemá status závažné. 

Naopak ty přitěžující okolnosti, které nejsou označeny jako závažné, mohou být převáženy i 

nikoliv závažnými polehčujícími okolnostmi.
252

  

6.5.3. Koncepce polehčujících a přitěžujících okolností na Slovensku 

Nasnadě je také jednoznačný přístup, který k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem 

zvolil slovenský zákonodárce v ustanovení § 38 odst. 3 a 4 sl. tr. zák. Tento přístup je založen 

na vzájemném poměru polehčujících a přitěžujících okolností identifikovaných v konkrétním 

případě. Převažují-li polehčující okolnosti, horní hranice zákonné trestní sazby se snižuje o 
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jednu třetinu, pokud převažují okolnosti přitěžující, dolní hranice zákonné trestní sazby se o 

jednu třetinu zvyšuje. 

6.5.4. Koncepce polehčujících a přitěžujících okolností v Anglii a Walesu 

Poněkud odlišný, avšak podle mého velmi inspirativní, způsob zvolila The Sentencing 

Council for England and Wales, v jejíchž Pokynech pro ukládání trestů, jsou polehčující a 

přitěžující okolnosti poměrně detailně zpracovány. Upraveno je jak obecné posuzování 

polehčujících a přitěžujících okolností v rámci obecných zásad trestání, tak jejich konkrétní 

hodnocení pro jednotlivé trestné činy. Zhodnocení polehčujících a přitěžujících okolností 

podle návodu následuje jako druhý krok po určení předběžného trestu.  

Na obecné úrovni jsou rozlišovány zákonné přitěžující okolnosti a ostatní přitěžující 

okolnosti. Zákonnými přitěžujícími okolnostmi jsou například předchozí odsouzení s ohledem 

na povahu trestného činu, kterého se odsouzení týká, význam pro současný trestný čin a dobu, 

která uplynula od odsouzení, spáchání trestného činu v době, kdy byl pachatel propuštěn tzv. 

na kauci nebo spáchání trestného činu motivovaného rasovou nebo náboženskou 

nesnášenlivostí, z důvodu zdravotního postižení, sexuální orientace nebo trans genderové 

identity oběti. Ostatními přitěžujícími okolnostmi jsou například spáchání trestného činu pod 

vlivem alkoholu nebo drog, ve skupině nebo se zbraní. Za polehčující okolnost může být 

považována dosavadní bezúhonnost pachatele, jeho spolupráce při vyšetřování trestného činu 

nebo skutečnost, že pachatel svým trestným činem získal pouze malý nebo žádný finanční 

prospěch.
253

 

Tyto obecné zásady se uplatní, pokud nelze použít postup upravený pro ukládání trestů 

za konkrétní trestný čin. Ve vztahu ke každému trestnému činu jsou totiž upraveny specifické 

polehčující a přitěžující okolnosti. Zvlášť jsou nejprve rozlišovány faktory zvyšující nebo 

snižující míru zavinění pachatele a faktory vztahující se k závažnosti újmy způsobené 

trestným činem. Jako příklad vezměme trestný čin krádeže vloupáním. V tomto případě je 

faktorem indikujícím vyšší míru zavinění pachatele například použití zbraně nebo členství 

pachatele v organizované skupině. Jako faktor vypovídající o vyšší újmě se uvádí dopouštění 

se vandalismu na majetku nebo způsobení závažné psychické újmy či traumatu oběti. Podle 

toho, jak závažnou újmu a jak vysokou míru zavinění soud na základě posouzení uvedených 

okolností určí, zařadí trestný čin do příslušné kategorie, k níž je přiřazeno užší rozpětí trestní 
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sazby v rámci zákonné trestní sazby včetně určitého výchozího bodu. V této užší trestní sazbě 

pak již soud uplatňuje vlastní diskreci.  

Nad rámec výše uvedených okolností jsou uvedeny další skutečnosti, které navádějí 

soud jakým směrem od určeného výchozího bodu postupovat. V případě krádeže vloupáním 

jde například o skutečnost, že byla spáchána během noci, přičemž platí, že s výjimkou 

případů, kde je to výslovně zmíněno, načasování trestného činu nemá vliv na závažnost 

trestného činu. Přitěžující okolností je také přítomnost dítěte v domácnosti během vloupání a 

nejen s ohledem na potenciální psychickou újmu způsobenou dítěti jako svědkovi trestného 

činu, ale také na to, že přítomnost dítěte může v některých situacích učinit primární oběť 

zranitelnější. Polehčující okolností pak je například to, že nebylo odcizeno nic nebo pouze 

majetek, který má pro oběť velmi nízkou hodnotu a to jak ekonomickou tak sentimentální 

nebo osobní. 
254

  

Uchopení problematiky polehčujících a přitěžujících okolností po vzoru Velké 

Británie považuji za velmi zdařilé, neboť dle mého názoru je ideálním způsobem, jak 

poskytnout soudům při ukládání trestu vodítko a zajistit tak, že budou při ukládání trestů 

postupovat jednotně, aniž by však docházelo k přílišné restrikci prostoru pro soudcovskou 

individualizaci. Pozitivním rysem této metody je také skutečnost, že různé polehčující a 

přitěžující okolnosti jsou upraveny zvlášť pro jednotlivé druhy trestných činů, jelikož se tak 

lépe zohlední jejich různost ve vztahu ke konkrétnímu trestnému činu. Stejnou funkci 

v zásadě plní institut okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby, avšak ten oproti 

britskému způsobu neumožňuje v určitých případech posouzení některých okolností zcela 

vyloučit, jako je tomu například u již výše zmiňovaného načasování trestného činu, které je 

přitěžující okolností jen u některých vyjmenovaných trestných činů. Lze tedy uzavřít s tím, že 

z hlediska problematiky polehčujících a přitěžujících okolností má český právní řád oproti 

zahraničním stále rezervy a inspirace některými výše zmíněnými metodami, byť i 

v modifikované formě, by mohla mít na ukládání trestů pozitivní dopad. 

6.6. Vybrané polehčující a přitěžující okolnosti  

Vzhledem k množství polehčujících a přitěžujících okolností uvedených 

v ustanoveních § 41 a § 42 trestního zákoníku, včetně potenciálních přitěžujících a 

polehčujících okolností, které ve výčtu uvedeny nejsou, je detailní a zároveň komplexní 

zpracování všech těchto okolností z důvodu omezeného rozsahu této práce nemožné. 
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V následujících podkapitolách jsem se proto pokusila rozebrat ty okolnosti, které považuji za 

nejvíce problematické a aktuální. Jedná se o otázku věku pachatele coby polehčující 

okolnosti, problematiku doznání pachatele (a to i ve světle nedávné novely trestního 

zákoníku), otázku spáchání trestného činu za nouzového stavu, která je vzhledem k současné 

situaci poměrně diskutována, a konečně o přitěžující okolnost spočívající v recidivě pachatele.  

6.6.1. Věk pachatele jako polehčující okolnost 

Věk pachatele je za polehčující okolnost podle zákona pokládán pouze v omezeném 

rozsahu, neboť ustanovení § 41 písm. f) trestního zákoníku zohledňuje pouze skutečnost, že 

pachatel spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých. Jaký věk je věk blízký věku 

mladistvých přitom zákon nevymezuje a, s ohledem na vysokou míru individuality procesu 

dospívání, nechává soudu v této věci prostor pro uvážení. V praxi se zpravidla jedná o věk do 

19 či do 20 let, výjimečně do 21 let.
255

 Zohlednění nízkého věku ve prospěch pachatele, který 

jen nepatrně překračuje věk, kdy pachatel přestává být mladistvým a stává se plně trestně 

odpovědným dospělým pachatelem, vychází z logiky, že dosažení určitého věku nemusí ve 

všech případech znamenat, že pachatel již zcela ukončil svůj fyzický a duševní vývoj. 

Smyslem této polehčující okolnosti je pomoci překlenout období, kdy pachatel již formálně 

není mladistvým, avšak materiálně jím stále být může.  

Vzhledem k tomu, že výčet polehčujících okolností není uzavřený, vzniká otázka, zda 

by se za polehčující okolnost dala považovat i opačná situace, tedy skutečnost, že pachatel 

spáchal trestný čin v pokročilém věku. Ze statistických dat přitom vyplývá, že seniorů jako 

pachatelů trestných činů je v České republice nezanedbatelný, byť nikoliv enormní, počet. 

Trestně stíhaných bylo v České republice například v roce 2018 celkem 1695 osob starších 65 

let věku, z toho pravomocně odsouzených bylo 831 osob, přičemž 39 z nich bylo odsouzeno 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a 624 bylo odsouzeno k podmíněnému trestu odnětí 

svobody.
256

 Co se týče charakteru trestné činnosti páchané seniory, přibližně v polovině 

případů se jednalo o méně závažnou trestnou činnost (např. trestný čin krádeže a trestný čin 

maření úředního rozhodnutí a vykázání), relativně často se však jedná i o zvlášť závažný 

zločin vraždy.
257
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Ohledně vyššího věku identifikuji dvě zásadní problematické roviny. První rovinou je 

otázka, zda a do jaké míry věk ovlivňuje povahu a závažnost trestného činu a může tedy 

ospravedlnit zmírnění trestu. Domnívám se, že v tomto ohledu je zohlednění faktoru věku 

sporné. Pokud je totiž ovlivněna kupříkladu míra zavinění pachatele, je to způsobeno spíše 

zdravotními důsledky spojenými se stářím, než věkem jako takovým. Lze také pochybovat o 

tom, že věk sám o sobě by prokazatelně zvyšoval nebo naopak snižoval nebezpečnost 

pachatele a riziko jeho recidivy. Pro případy, kdy v důsledku stáří trpí pachatel duševní 

chorobou, která by mohla ovlivnit jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnost, je trestní 

zákoník rovněž vybaven příslušnými prostředky, jako jsou ochranná opatření, institut upuštění 

od potrestání za současného uložení ochranného léčení či uložení trestu pod dolní hranici 

trestní sazby za současného uložení ochranného léčení. Z mého pohledu se tedy jeví, že 

normování takové polehčující okolnosti by přineslo spíše více komplikací, než prospěchu.  

Druhou rovinou je skutečnost, že věk pachatele je jedním z faktorů utvářejících 

poměry pachatele. Dalo by se tedy uvažovat, že zmírnění trestu z tohoto titulu je legitimním 

či dokonce nutným krokem individualizace trestu. Nelze totiž přehlédnout fakt, že pokročilý 

věk zvyšuje citelnost trestu. Trest odnětí svobody může v některých případech znamenat pro 

starší pachatele prakticky trest doživotní a absence vidiny dalšího života po propuštění 

z výkonu trestu může současně zvyšovat psychické útrapy s výkonem trestu spojené.  

Tento fakt nerozporuji, nicméně jde o poměrně „tenký led“, neboť je rozhodující, 

jakou váhu vyššímu věku při ukládání trestu soud přiřkne. Pokud mu přiřadí stejnou váhu jako 

ostatním polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, je pravděpodobné, že se na ukládaném 

trestu nemusí vůbec projevit. Potom je otázka, do jaké míry lze vzájemně vyvažovat například 

to, že pachatel spáchal trestný čin surovým způsobem a to, že dovršil věku 70 let. Pokud tedy 

soud při ukládání trestu přihlédne k vyššímu věku pachatele, znamená to, že má větší význam 

než některé jiné relevantní okolnosti, jako například skutečnost, že pachatel živí svou rodinu. 

Tuto okolnost přitom soudy často nepovažují za dostatečnou pro zmírnění trestu, neboť je 

vcelku běžně se vyskytujícím kolaterálním důsledkem výkonu trestu odnětí svobody.
258

 Proč 

by tedy vyšší věk pachatele měl být z hlediska citelnosti významnějším faktorem, než rodinné 

poměry pachatele, které se navíc dopadají i na třetí osoby? Nehledě na to, že pachatel, který 

dosáhl vyššího věku v době ukládání trestu, byť vykazuje stejnou nebezpečnost jako jiný, 

avšak mladší pachatel, by byl takovou polehčující okolností značně zvýhodněn. Zohlednění 
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vyšší citelnost trestu tak v tomto případě nevyhnutelně přináší riziko popření principu 

rovnosti a proporcionality a tím i spravedlnosti trestání. 

Některé právní řády však možnost zohlednění vyššího věku při ukládání trestu 

výslovně zmiňují. Kupříkladu slovenský trestní zákoník v ustanovení § 36 písm. d) obsahuje 

polehčující okolnost spočívající v blíže nespecifikovaném vyšším věku pachatele, pokud měl 

tento věk vliv na pachatelovu rozumovou nebo volní způsobilost. Také podle švédského 

trestního zákoníku soud při ukládání trestu přihlédne k tomu, zda by obviněný v důsledku 

vysokého věku nebo špatného zdravotního stavu byl uvažovaným trestem nepřiměřeně těžce 

postižen.
259

 Pokyny pro ukládání trestů pro Anglii a Wales stanoví, že mládí nebo staří 

pachatele může odůvodnit snížení trestu v těch případech, kdy ovlivňuje jeho trestní 

odpovědnost nebo účinnost trestu.
260

 Rovněž podle Federal Sentencing Commission věk může 

být důvodem k tomu, aby byl uložen nižší trest než podle pokynů pro ukládání trestů, a to za 

předpokladu, že je pachatel starší a nemohoucí a jiný druh trestu (např. domácí vězení) by 

představoval stejně účinnou alternativu a zároveň byl méně nákladný než trest odnětí 

svobody. Navíc, i pokud nezávisle na věku, je obžalovaný odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody nebo podmíněnému trestu odnětí svobody s dohledem, může být věk 

relevantní při určování délky zkušební doby a podmínek dohledu.
261

 Nicméně i přesto, že 

vyšší věk je v pokynech pro ukládání trestu výslovně jako polehčující faktor uveden, je 

zřejmé, že v praxi soudů Spojených států se příliš neprosadil. Vzhledem k tomu, že proces 

stárnutí, stejně jako dospívání, je vysoce individuální, není vždy zcela přesvědčivě určeno, do 

jaké míry souvisí spáchání trestného činu s pokročilým věkem a zda je v konkrétním případě 

vůbec legitimní, aby se projevil na ukládaném trestu. Soudy ve Spojených státech mají navíc 

tendenci tuto polehčující okolnost spočívající ve stáří a nemohoucnosti vykládat poměrně 

restriktivně.
262

 V konečném důsledku je proto v teorii při ukládání trestů preferována věková 

neutralita.
263
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V případě mladistvých pachatelů, resp. pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých, 

se vychází z premisy, že jejich trestná činnost je typově méně závažná, než u dospělých 

pachatelů a to z důvodu nižšího stupně zavinění. To vyplývá z jejich, v souvislosti s  dosud 

neukončeným vývojem a nedostatkem životních zkušeností, omezenější schopnosti vnímat 

škodlivost způsobených následků a taktéž odolat vnějším podnětům vedoucím k 

páchání trestné činnosti.
264

 Tato logika plynule navazuje na koncepci trestání v českém 

právním řádu, která je postavena na zvláštním přístupu k mladistvým. V případě pokročilého 

věku, byť se s ním také nevyhnutelně pojí určité typické fyziologické a psychické změny, to 

však již není tak jednoduché.  

Jako zásadní problém vnímám obtížnost samotného stanovení rozhodného věku, od 

kterého by bylo možné k této polehčující okolnosti přihlížet. U každého jedince totiž změny 

spojené se stárnutím organismu nastávají v jiném věku, který záleží na mnoha faktorech, a 

s ohledem na to ho nejspíše nelze spolehlivě na obecné úrovni určit. Náhodné stanovení 

rozhodného věku by však mohlo vést k absurdním situacím, kdy by například soud v jednom 

případě přihlédl k věku pachatele, který v době spáchání trestného činu dovršil věk 65 let 

věku, ale v jiném případě by nemohl přihlédnout k věku pachatele, kterému v době spáchání 

činu bylo pouze 64 let a 11 měsíců. Na druhou stranu pokud by žádná věková hranice 

stanovena nebyla, lze si představit situace, kdy by se kupříkladu 45letý pachatel mohl 

domáhat předmětné polehčující okolnosti s odkazem na „krizi středního věku“. 

Co se týče věku, jakožto polehčující okolnosti lze souhlasit s tím, že je přinejmenším 

komplikovaná. Z výše uvedených důvodů se domnívám se, že vyšší věk není ideálním 

adeptem na zařazení do výčtu zákonných obecně polehčujících okolností, nicméně ve 

výjimečných případech, bude-li to spravedlnost trestu vyžadovat a kdy není pochyb o 

zásadním významu vyššího věku pro ukládání trestu, by mělo být využito demonstrativní 

povahy výčtu v § 41 a vyšší věk by měl být zohledněn, i kdyby to v konkrétním případě 

znamenalo vychýlení rovnováhy spravedlivého trestu od rovnosti směrem na stranu 

individualizace.  

6.6.2. Doznání pachatele  

Téma vlivu doznání pachatele na uložený trest je již po dlouhou dobu předmětem 

debat napříč právními kulturami. Že při ukládání trestu hraje doznání nezanedbatelnou roli, 

dokládá skutečnost, že v trestním zákoníku je doznání pachatele, ve smyslu vztahu k jím 
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spáchanému trestnému činu, reflektováno celkem třikrát. Poprvé v ustanovení § 39 odst. 1 

trestního zákoníku, podle kterého soud při ukládání trestu přihlédne též k postoji pachatele k 

trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo 

označil rozhodné skutečnosti za nesporné. Podruhé je doznání uvedeno jako obecná 

polehčující okolnost uvedeno v ustanovení § 41 písm. l) trestního zákoníku. A konečně 

podle § 58 odst. 2 písm. b) je prohlášení viny jednou z podmínek pro snížení trestu odnětí 

svobody pod dolní hranici trestní sazby, přičemž všechna zmiňovaná ustanovení jsou 

důsledkem novely trestního zákoníku zákonem č. 333/2020 Sb. 

Lze si povšimnout, že k postoji pachatele k jím spáchanému trestnému činu jsou 

v trestním právu vztahovány různé pojmy. V trestním zákoníku je upraven institut doznání 

pachatele, trestní řád zase hovoří o prohlášení viny, označení některých skutečností za 

nesporné nebo o prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Z hlediska 

vzájemného vztahu těchto pojmů lze konstatovat, že doznání je pojmem hmotněprávním, 

vypovídajícím o náhledu pachatele nad jeho trestnou činností, zatímco prohlášení viny je 

institutem trestního práva procesního, který by měl představovat jakýsi mezičlánek mezi 

dohodou o vině a trestu a prohlášením některých skutečností za nesporné, pro účely urychlení 

trestního řízení. Prohlášení o vině pak připadá v úvahu tehdy, je-li dosaženo shody 

obviněného a státního zástupce na vině, a to jak v otázkách skutkových, tak právních, nikoliv 

však na trestu (v opačném případě by situace vyústila v uzavření dohody o vině a trestu).
265

 

Důvody pro zohlednění doznání pachatele při vyměřování trestu 

Doznání je za polehčující okolnost považováno historicky a tato skutečnost se již vžila 

i do povědomí laické veřejnosti. Kupříkladu již ve Všeobecném zákoníku o zločinech a 

trestech z roku 1787 bylo doznání v seznamu polehčujících okolností obsaženo.
266

 Důvodů 

existence této „zvyklosti“ lze nalézt několik. Pomineme-li důvody morální a etické a 

zaměříme se spíše na důvody pragmatické, můžeme identifikovat dva zásadní směry.  

Z hlediska účelu trestu nahlíženého perspektivou nápravné teorie, může být doznání 

pachatele, ideálně společně s vyjádřením lítosti, významným indikátorem ukazujícím na 
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snazší a účinnější rehabilitaci pachatele.
267

 Tuto teorii sdílí a v praxi používají například 

Pravidla pro ukládání trestů Spojených států, ve kterých je výslovně uvedeno, že přiznání viny 

před zahájením řízení před soudem představuje významný důkaz o přijetí odpovědnosti 

pachatele za trestný čin. To má přímý vliv na hodnocení stupně závažnosti trestného činu, 

který se tak sníží o 2 body.
268

 Opomenuta přitom není ani skutečnost, že často přiznání 

pachatele nemusí odrážet jeho reálný subjektivní postoj k věci a jedná se z jeho strany pouze 

o účelový krok směrující k mírnějšímu trestu. Pouhé doznání tak k prokázání přijetí 

odpovědnosti za trestný čin a uložení nižšího trestu nestačí a zkoumají se i další relevantní 

okolnosti jako například dobrovolné odstoupení z úřadu nebo funkce, kterou zastával v době 

spáchání trestného činu, absolvování poradenství nebo protidrogové léčby či vydání výnosů a 

nástrojů trestné činnosti.
269

 Nutnost posoudit kvalitu doznání vyzdvihl také Nejvyšší soud 

v jednom ze svých usnesení, z kterého vyplývá, že doznání, při němž se pachatel omezil 

pouze na přiznání se k jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu, nicméně svou 

trestní odpovědnost odmítá a dovolává se nutné obrany, nelze považovat za plné doznání, 

které je hodné zřetele pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody.
270

 

Příslib uložení mírnějšího trestu z titulu pachatelova doznání často může být jakousi 

„administrativní slevou“ založenou na úspoře nákladů na trestní řízení a umožnění 

rychlejšího projednání jiných případů. To je nakonec výhodné i pro oběti trestného činu, které 

se dočkají rychlejšího vyřešení a uzavření věci a snižuje se riziko vzniku sekundární 

viktimizace.
271

Dalo by se říci, že tento trend pronikl i do českého trestního zákoníku, což 

vyvozuji z výše uvedené věty třetí § 39 odst. 1, která byla do trestního zákoníku přidána 

teprve nedávno zákonem č. 333/2020 Sb., jímž se novelizoval trestní zákoník i trestní řád. 

Tato věta totiž souvisí právě s novelou trestního řádu, konkrétně s ustanovením § 206a odst. 

1, jímž se v podstatě institut doznání oficiálně začleňuje do běžného trestního řízení a podle 

nějž „Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyzve předseda senátu obžalovaného, 

aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména zda se cítí být nevinen nebo 

vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě, souhlasí s popisem 
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skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a 

které skutečnosti považuje za nesporné; přitom jej poučí o následcích spojených s takovým 

vyjádřením. Dále jej upozorní na jeho právo prohlásit svou vinu a poučí jej o následcích 

spojených s takovým prohlášením.“ To dokládá i odůvodnění předmětného poslaneckého 

návrhu zákona, ze kterého vyplývá, že záměrem novelizace ustanovení § 39 odst. 1 trestního 

zákoníku byla snaha o celkové urychlení trestního řízení. Aby tohoto záměru mohlo být 

s úspěchem dosaženo, zákonodárce nově motivuje obviněné právě výslovným stanovením 

povinnosti soudu přihlédnout při ukládání trestu i k postoji pachatele k trestnému činu 

v trestním řízení, kterým přispěl k jeho zjednodušení a urychlení.
272

  

Projev doznání při ukládání trestů 

Doznání pachatele k trestnému činu se může na ukládání trestu projevit různými 

způsoby. Jak již vyplynulo z výše uvedeného, soud nově přihlíží k procesnímu prohlášení 

viny při ukládání trestu v souvislosti s urychlením trestního řízení i k doznání jako k obecné 

polehčující okolnosti. Konkrétní význam doznání na druh a výši trestu však opět v trestním 

zákoníku není blíže specifikován. Je přitom zřejmé, že hodnota pachatelova doznání se odvíjí 

od více faktorů. Není-li doznání upřímné a pravdivé, ztrácí svůj význam pro příznivější 

prognózu pachatele. Podstatná je také situace a fáze procesu, ve které jej pachatel učinil. 

Doznání pod tíhou usvědčujících důkazů nebo tehdy, když byl pachatel chycen při činu, totiž 

nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu.
273

  

Podobně jako u ostatních polehčujících a přitěžujících okolností je význam doznání 

pro ukládání trestu poměrně obtížné určit. Podle Pokynů pro ukládání trestu pro Anglii a 

Wales musí soud v případě, že ukládá trest pachateli, který učinil doznání k trestnému činu 

zohlednit jak fázi trestního řízení, tak okolnosti, za jakých bylo doznání učiněno. Doznání 

pachatele je přitom zohledňováno zcela separátně od polehčujících okolností čistě jako 

„administrativní sleva“, a proto ho ostatní faktory jako například projevení lítosti nemají 

ovlivňovat. Není bez zajímavosti, že ani síla shromážděných důkazů není pro míru redukce 

trestu určující. Je zcela zřejmé, že pravidla jsou nastavena tak, aby byl nejvíce zvýhodněn ten 

pachatel, který přizná svou vinu v počátečních fázích procesu, maximální hranice možného 

snížení je však pevně určena na jednu třetinu uvažovaného trestu. Dozná-li se k trestnému 
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činu v první fázi procesu, bude mu ukládaný trest snížen v maximální možné míře, tedy o 

jednu třetinu. Pokud tak učiní až poté, může mu trest být snížen maximálně o jednu čtvrtinu. 

Maximální výše redukce pak dále klesá až na jednu desetinu a to v první den řízení před 

soudem. Pokud je doznání učiněno až v průběhu řízení před soudem, může obviněný ztratit 

nárok na snížení trestu úplně. Za povšimnutí stojí i skutečnost, že snížení trestu se nemusí 

projevit pouze v jeho výměře, ale také ve výběru druhu. Soud může takto upřednostnit uložení 

trestu obecně prospěšných prací před trestem odnětí svobody nebo uložení pokuty před 

trestem obecně prospěšných prací.
274

 

Význam doznání jako obecné polehčující okolnosti vypovídající o možnosti nápravy 

pachatele a o jeho menší nebezpečnosti, je proměnlivý v závislosti na konkrétním případu, 

pachateli a trestném činu a vždy je potřeba důkladně zkoumat a hodnotit jeho kvalitu. Ve 

stejném duchu by mělo být přistupováno i k hodnocení prohlášení viny ve smyslu § 39 odst. 1 

věta třetí, i přes to, že ona „administrativní sleva“ za prohlášení viny, označení rozhodných 

skutečností za nesporné nebo uzavření dohody o vině a trestu, se zdá být toliko objektivním 

kritériem ovlivňujícím ukládaný trest. Předmětné ustanovení, byť pozitivně motivuje 

pachatele k součinnosti, by tak nemělo sloužit jako nástroj k získávání automatických „slev“ 

pro pachatele, kteří prohlásili svou vinu účelově pod tíhou usvědčujících důkazů.  

Prohlášení viny je rovněž jednou z podmínek pro aplikaci ustanovení § 58 odst. 2 

písm. b) trestního zákoníku o mimořádném snížení trestu odnětí svobody pod dolní 

hranici trestní sazby, podle nějž „Má-li soud za to, že vzhledem k poměrům pachatele a 

povaze jím spáchané trestné činnosti lze dosáhnout jeho nápravy i trestem kratšího trvání, 

může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, pokud odsuzuje 

pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o něj 

pokusil, nebo prohlásil svou vinu.“ Toto ustanovení je taktéž důsledkem novely provedené 

zákonem č. 333/2020 Sb.  

Dosavadní znění trestního zákoníku doznání, ani prohlášení viny v souvislosti 

s mimořádným snížením trestu pod dolní hranici trestní sazby výslovně nezmiňovalo. Aby 

mohl být předmětný institut aplikován, musely být identifikovány neobvyklé a výjimečné 

okolnosti, které se nějakým způsobem vymykají okolnostem běžně se vyskytujícím, nemuselo 

se však nutně jednat o okolnosti mimořádné.
275

 V praxi však doznání pachatele jako 
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polehčující okolnost k mimořádnému snížení trestu zpravidla nepostačovalo. Nejvyšší soud 

například v jednom ze svých usnesení upozornil, že význam doznání nelze přeceňovat, 

ačkoliv bylo učiněno ještě před zahájením trestního stíhání a obviněná mimořádně vstřícně 

spolupracovala při objasňování trestné činnosti, nejednalo se o doznání dobrovolné a 

spontánní, neboť trestná činnost obviněné byla náhodně odhalena. Rozhodl proto, že 

vzhledem k existenci přitěžujících okolností, kupříkladu pokračování v trestné činnosti po 

dlouhou dobu, doznání obviněné ani společně s částečnou náhradou způsobené škody a 

dosavadním řádným životem obviněné pro mimořádné snížení trestu pod dolní hranici trestní 

sazby nepostačuje.
276

 Skutečnosti, že se pachatel k činu doznal, litoval ho či pomáhal při jeho 

objasnění, jsou podle judikatury Nejvyššího soudu skutečnosti obvyklé, nikoliv natolik 

výjimečné a mimořádné, aby odůvodnily snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby.
277

 

Samotné prohlášení viny pachatelem ovšem nestačí, jelikož soud bude posuzovat i 

poměry pachatele, povahu a závažnost činu a zda lze nápravy pachatele dosáhnout i trestem 

kratšího trvání. To znamená, že přestože nově může prohlášení viny výslovně vést 

k mimořádnému snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby, nebyl tento institut zcela 

paušalizován a soudu stále zůstává zachována určitý míra diskrece spočívající v možnosti 

k mimořádnému snížení trestu nepřistoupit i tehdy, když pachatel svou vinu prohlásil. 

Vzhledem k relativně krátké účinnosti předmětné novely zatím zůstává otázkou, zda a jak 

budou v budoucnu soudy tuto modifikaci mimořádného snížení trestu pod dolní hranici 

využívat. 

Pro úplnost je vhodné zmínit, že postoj pachatele k jeho trestnému činu je také 

podmínkou pro uplatnění všech druhů odklonů. To vyplývá ze smyslu institutu odklonu, 

neboť takto je pachateli nabízena alternativa ke klasickému zakončení trestního řízení, kterým 

by jinak bylo vyslovení viny a uložení trestu soudem. S ohledem na zásadu subsidiarity trestní 

represe a snahu pachatele o nápravu je tak za splnění všech podmínek možné zastavit trestní 

stíhání. Tento postup však samozřejmě nepřipadá v úvahu, pokud pachatel svou vinu popírá. 

Aby mohlo mezi obviněným a poškozeným dojít k narovnání a následnému zastavení 

trestního stíhání podle ustanovení § 309 trestního řádu, musí obviněný kromě jiného také 

prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Podobné podmínky platí pro podmíněné 

zastavení trestního stíhání podle ustanovení § 307 trestního řádu, resp. pro podmíněné 
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odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g trestního řádu, kdy se v obou případech 

musí obviněný či podezřelý k trestnému činu doznat. Prohlášení obviněného, že spáchal 

skutek, pro který je stíhán, o jehož pravdivosti nejsou na základě dosud opatřených důkazů a 

dalších výsledků přípravného řízení důvodné pochybnosti, je taktéž integrální součástí 

uzavření dohody o vině a trestu. 

6.6.3. Spáchání trestného činu za nouzového stavu 

Okolnost spočívající ve spáchání trestného činu za krizové situace, živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek podle § 42 písm. j) 

trestního zákoníku nabyla vzhledem situaci spojené s epidemií onemocnění COVID-19 

nebývale na významu, a proto považuji za vhodné ji v této práci zmínit. V reakci na 

epidemiologickou situaci byl vládou České republiky vyhlášen jeden z mimořádných stavů 

podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a sice nouzový stav, 

který s platností pro celé území republiky s přestávkami trval téměř rok. Za trestné činy 

spáchané v době trvání nouzového stavu byly ukládány přísnější tresty a to nejen s ohledem 

na předmětnou přitěžující okolnost, ale zejména na základě kvalifikovaných skutkových 

podstat některých trestných činů, jejichž je tato okolnost znakem. Jednalo se zejména o 

trestný čin krádeže podle § 205 odst. 4 trestního zákoníku, podle něhož naplní-li pachatel 

svým jednáním skutkovou podstatu uvedenou v odstavci 1 nebo odstavci 2 právě za události 

vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, je ohrožen trestem 

odnětí svobody na dvě léta až osm let. To znamená, že například pachatel, který se dopustí 

krádeže peněženky z kapsy poškozeného, by za běžných okolností spáchal přečin krádeže 

podle § 205 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku, za který by mu hrozil trest odnětí svobody až 

na dvě léta. Dopustí-li se však pachatel totožného jednání v situaci popsané výše, spáchá tak 

zločin, za nějž je dvouletý trest odnětí svobody nikoliv horní, ale dolní hranicí trestní sazby, 

což může znamenat až čtyřnásobné zvýšení trestní sazby. Nedá se přitom říci, že by tato praxe 

dopadala na zanedbatelné množství pachatelů, neboť se týká přibližně 1000 až 1500 

odsouzených.
278

 

Nabízí se tedy otázka, zda je takový postup odůvodněný pouhou existencí resp. 

trváním nouzového stavu bez dalšího vůbec legitimní. Z počátku trvání nouzového stavu 

soudní praxe hovořila jednoznačně, když přistoupila k formalistickému výkladu a začaly tak 
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vznikat absurdní a často medializované situace, kdy pachatelům bagatelních trestných činů, 

jako je krádež pytlíku bonbonů, byly ukládány nepodmíněné tresty odnětí svobody.
279

 Tento 

postup ostatně podpořilo i sdělení Nejvyššího státního zastupitelství
280

 jakož i rozhodovací 

praxe Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud totiž pro aplikaci kvalifikované skutkové podstaty 

zpočátku nepovažoval za nezbytné zkoumat bližší souvislosti spáchaného trestného činu 

s předmětnou zvláštní situací. Jinak řečeno, postačilo, že pachatel si byl v okamžiku spáchání 

trestného činu vědom, že nouzový stav byl vyhlášen a stále trvá.
281

 

Od tohoto názoru se posléze velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu odchýlil. 

Stalo se tak na popud jednoho ze senátů Nejvyššího soudu, který proti soudobé praxi vznesl 

argument subsidiarity trestní represe při použití kvalifikované skutkové podstaty a případ 

týkající se krádeže bonbonů postoupil velkému senátu k rozhodnutí.
282

 Nejvyšší soud poté ve 

svém nedávném rozsudku zaujal nové stanovisko, ve kterém konstatoval, že „Zákonný znak 

kvalifikované skutkové podstaty trestného činu krádeže spočívající v tom, že čin byl spáchán 

za, jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí‘ [§ 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku], 

může být naplněn tím, že pachatel se dopustil krádeže v době výskytu koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 a způsobujícího epidemii onemocnění COVID-19. Nestačí 

zde ovšem jen časová a místní souvislost spáchaného činu s takovou událostí, ale je nutná i 

určitá věcná souvislost s ní, tedy že se tato událost konkrétním způsobem projevila při 

spáchání trestného činu krádeže.“ Nejvyšší soud jako dostačující nepřijal často používanou 

argumentaci zdánlivě vytvářející spojitost mezi trestným činem a nouzovým stavem, 

založenou na zvýšených nárocích kladených na příslušníky policejních sborů, kteří se 

v souvislosti s epidemií věnovali primárně kontrole dodržování vládních nařízení, což 

poskytovalo pachatelům lepší podmínky pro páchání trestné činnosti.
283

 

Z výše uvedené evoluce postoje Nejvyššího soudu si lze povšimnout, že celá situace 

byla v zásadě vyřešena pomocí dovození obsahu již neexistujícího ustanovení § 88 odst. 1 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, které vztahovalo zásadu subsidiarity trestní represe i na 

použití kvalifikovaných skutkových podstat. Podle tohoto ustanovení totiž soud k okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby přihlédl jen tehdy, jestliže svou závažností podstatně 
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zvyšovala stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost.
284

 Tato zkušenost poukázala na 

nedostatek platné právní úpravy a de lege ferenda by proto bylo na místě uvažovat o 

znovuzavedení podobné pojistky do současného trestního zákoníku.  

6.6.4. Vliv recidivy na vyměřování trestu 

Recidiva se z obecného hlediska při vyměřování trestu pokládá za významný faktor a 

zároveň představuje problematický symptom týkající se nikoliv jen trestní politiky České 

republiky.
285

 To je zřejmé i z dostupných statistických dat, ze kterých mimo jiné vyplývá, že 

za rok 2020 bylo ve výkonu trestu odnětí svobody téměř 65% odsouzených, kteří již 

v minulosti tento trest alespoň jednou vykonali.
286

 Přirozeně proto následuje otázka, zda to 

není způsobeno neefektivitou systému ukládání trestů a zda proto přístup k trestání recidivistů 

nepřehodnotit, popřípadě jak.  

Skutečnost, že soud při ukládání trestu přihlíží k předchozím odsouzením, pročež si 

pro účely trestního řízení vyžádá opis z Rejstříku trestů, je samozřejmostí, tou podstatnou 

otázkou však je, jak by s ním měl pro účely stanovení druhu a výměry trestu naložit. Recidiva 

je okolnost, jejíž význam pro vyměřování trestu je nesporný, a která může uložený trest 

výrazně ovlivnit. To dává vzniknout řadě otázek, z nichž za zásadní považuji zejména 

následující: koho lze považovat za recidivistu, jak pojem recidivy definovat, jaký zvolit 

k trestání recidivistů přístup, tedy zda, popřípadě jak by se měla recidiva na ukládaném trestu 

projevit a jakou roli by měla hrát doba uplynulá mezi jednotlivými trestnými činy? 

Koho lze považovat za recidivistu? 

Za recidivistu je podle českého trestního práva považován takový pachatel, který 

spáchá trestný čin poté, co byl již v minulosti za trestný čin pravomocně odsouzen.
287

 

Přelomový moment v životě pachatele tedy představuje jednoduše právní moc odsuzujícího 

rozsudku. Takové pojetí recidivy lze sice označit za obvyklé, nicméně někdy bývá kritizováno 

právě s ohledem na to, že se nevyžaduje, aby pachatel alespoň částečně uložený trest vykonal. 

Jak již bylo totiž zmíněno i v souvislosti s kumulací trestů, zásadní význam pro změnu 

chování pachatele má často až výkon trestu, nikoliv zážitek spojený s trestním řízením a 
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vyhlášením odsuzujícího rozsudku.
288

 Například uložení podmíněného trestu odnětí svobody 

život pachatele vůbec nemusí ovlivnit, nemá proto tendenci jej vnímat jako trest a důsledky 

svých činů si neuvědomí. Spáchá-li však následně nový trestný čin, bude s ním již zacházeno 

jako s recidivistou. Obvyklé pojetí recidivy je naproti tomu odůvodňováno argumentací, že 

odsuzující rozsudek by pro pachatele měl být nejen dostatečným varováním, ale zároveň je 

mu implicitně ukládána povinnost dát svůj život do pořádku tak, aby se již trestné činnosti 

nedopustil. Nesplnění této povinnosti pak opravňuje stát k odlišnému zacházení.
289

  

Při posuzování recidivy je sice rozhodující počet pravomocných odsuzujících 

rozsudků na kontě pachatele, počet jím spáchaných trestných činů by ale podle mého názoru 

rovněž neměl zůstávat bez povšimnutí, byť v trestním zákoně o této skutečnosti není 

zmínka.
290

 V případě sbíhajících se trestných činů totiž může být vynesen jen jeden rozsudek, 

kterým ale může být pachatel odsouzen například za několik trestných činů spáchaných ve 

vícečinném souběhu, kterých se dopustil v relativně krátkém časovém úseku.  

Z teoretického hlediska lze rozlišovat recidivu na generální a speciální. Za generální 

recidivu považujeme situaci, kdy byl pachatel v minulosti pravomocně odsouzen za jakýkoliv 

trestný čin, recidivou speciální je případ, kdy byl pachatel v minulosti pravomocně odsouzen 

pro téže trestný čin, nebo trestný čin podobné povahy.
291

 Pro označení pachatele za recidivistu 

je však typ jeho recidivy bez významu. Výjimku v minulosti představoval institut zvlášť 

nebezpečného recidivisty, který byl v současném trestním zákoníku nahrazen institutem 

mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody, jenž může soud aplikovat jen tehdy, ukládá-li 

trest pachateli, jenž se dopustil recidivy zvlášť závažného zločinu, pro který již byl 

v minulosti potrestán.  

Přístupy k ukládání trestů recidivistům 

Po určení, co se rozumí recidivou a kdo je recidivistou následuje otázka, jestli, 

popřípadě do jaké míry, by se měla pachatelova trestní minulost na ukládaném trestu projevit. 

V tomto ohledu lze v zásadě identifikovat čtyři možné přístupy k trestání recidivy. 
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Prvním z nich je „flat-rate sentencing“ přístup, který vychází z absolutních teorií. 

Podle tohoto přístupu je pro stanovení trestu rozhodný výlučně ten trestný čin (resp. jeho 

povaha a závažnost), za který je trest ukládán a jakýkoliv vliv předchozích odsouzení na 

ukládaný trest je striktně odmítán. Přísnější trestání recidivistů navíc podle této teorie popírá 

princip rovnosti a proporcionality trestu, neboť pachatel je fakticky trestán dvakrát za tentýž 

trestný čin – poprvé, když mu je za daný trestný čin ukládán trest, podruhé v rámci 

zpřísněného trestu ukládaného za nový trestný čin.
 
Institut recidivy je z tohoto pohledu zcela 

nepotřebný a pro ukládání trestu bezvýznamný.
292

 Tato teorie je podpořena také 

kriminologickými výzkumy, které ukazují, že morální a osobnostní kvality pachatele jsou 

z hlediska pravděpodobnosti recidivy důležitější, než počet předchozích odsouzení.
293

 

Druhým možným přístupem je tzv. kumulativní přístup, který se nicméně 

v moderních právních řádech přílišné oblibě netěší. Tento, na rozdíl od výše zmíněného „flat-

rate sentencing“ přístupu, recidivu při ukládání trestu zohledňuje, a to nikoliv nevýznamně. Je 

založen na gradaci přísnosti trestu, která je přímo úměrná počtu spáchaných trestných činů. 

V duchu tohoto přístupu pak může být například předem stanoveno, že za první trestný čin 

bude pachatel potrestán trestem obecně prospěšných prací, za druhý trestný čin bude potrestán 

trestem odnětí svobody na 1 rok a za třetí trestný čin trestem odnětí svobody na 5 let apod. Na 

první pohled je však patrný podstatný nedostatek tohoto přístupu, a sice absence rozlišení 

trestání recidivy v případě bagatelních a závažných trestných činů. To způsobuje nežádoucí 

disproporcionalitu trestu vzhledem k závažnosti trestného činu.
294

 

Třetí přístup, za jehož tvůrce je považován A. von Hirsch, je přístup označovaný jako 

„progressive loss of mitigation“. Tento přístup se od všech ostatních liší tím, že na recidivu 

nenahlíží jako na přitěžující okolnost, nýbrž se soustřeďuje na bezúhonnost jako okolnost 

polehčující, tedy při ukládání trestu by neměl být recidivista trestán přísněji, naopak 

prvopachatel by měl dostat „slevu“ v podobě uložení mírnějšího trestu. Primárním měřítkem 

sice za každých okolností zůstává povaha a závažnost trestného činu, nicméně současně se 

vychází z toho, že i v rámci ukládání trestu by měla být projevena jistá míra porozumění vůči 

lidskému selhání a chybovosti, v rámci níž by měl pachatel dostat druhou šanci v podobě 

zmíněné „slevy“. Základem je premisa, že pachatel je osobou schopnou kritického uvážení a 

sebereflexe a na základě jediného odsouzení je schopen své chování a způsob života změnit. 
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Bude-li však i nadále v trestné činnosti pokračovat, bude se i „sleva“ postupně zmenšovat, až 

se zcela vyčerpá.
295

 Za nespornou výhodu tohoto přístupu považuji zejména fakt, že jako 

jediný představuje řešení problému spojeného s přísnějším trestním postihem recidivistů, a 

sice že nelze tresty ukládané recidivistům zpřísňovat do nekonečna, neboť to by znamenalo 

popření principu proporcionality trestu. V tomto případě je pomyslným stropem trest bez 

slevy, tedy takový trest, který vychází z povahy a závažnosti daného trestného činu.  

Tato, na první pohled slibná, filozofie však naráží na řadu problémů. První překážku 

představuje nepochybně mínění nejen laické, ale i podstatné části odborné veřejnosti, které je 

intuitivně nastaveno opačným směrem, tedy že trest pro recidivistu se má postupně 

zpřísňovat. Názor veřejnosti, jakkoliv se mnohdy jeví iracionální, nemůže být nikdy zcela 

ignorován, neboť je to právě lid, který propůjčuje legitimitu soudním rozhodnutím i státní 

moci, v rámci níž je realizována trestní politika.
296

  

Druhou překážkou je otázka přesného způsobu aplikace tohoto přístupu v praxi. 

Předně je totiž důležité zodpovědět, jak velká by předmětná sleva pro prvopachatele měla být, 

o kolik by se měla postupně zmenšovat a také kolik „druhých šancí“ by měl pachatel dostat, 

než bude sleva zcela vyčerpána? Je také zásadní se ptát, jak by se měla na redukci slevy 

promítnout závažnost předchozí trestné činnosti a jak ji ovlivňuje doba, která mezi 

jednotlivými odsouzeními uplynula? Na tyto otázky bohužel von Hirschova teorie 

neposkytuje jednoznačné odpovědi a ani mezi odbornou veřejností ohledně nich nepanuje 

shoda.
297

 Kupříkladu v otázce, kolikrát musí pachatel ve své snaze po nápravě selhat, aby byla 

sleva nulová, je v podstatě zcela jasné pouze to, že pachatel by měl dostat více než jednu 

druhou šanci. Zatímco Ashworth zastává počet tří odsouzení, Wasik se kloní k počtu pěti 

odsouzení a sám von Hirsch udává číslo čtyři. Všechny uvedené názory jsou nicméně do 

značné míry pouze teoretické a intuitivní.
298

  

Tento přístup je předmětem kritiky také z důvodu jeho paušální povahy, kdy 

předmětná sleva pro prvopachatele je poskytována všem prvopachatelům bez ohledu na 

závažnosti jimi spáchaného trestného činu. Roberts namítá, že tento koncept nachází svůj 
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význam jen v případě drobné kriminality a pachatelé závažných trestných činů by neměli být 

trestáni mírněji ani tehdy, jde-li o prvopachatele.
299

 Zřejmě i z výše uvedených důvodů se 

tento přístup k trestání recidivistů nikde v praxi příliš neuchytil.
300

 

Čtvrtým a posledním přístupem k trestání recidivistů je přístup zvaný „moderate 

recidivist premium“, jehož hlavním protagonistou je J. Roberts. V porovnání s von 

Hirschovou teorií „progressive loss of mitigation“ je založen na tradičním zohlednění trestní 

minulosti pachatele jeho přísnějším potrestáním. Roberts za výchozí bod pro stanovení trestu 

označuje povahu a závažnost trestného činu a vysvětluje, že pachatelova trestní minulost ji 

ovlivňuje skrze zavinění. Z hlediska míry zavinění a nebezpečnosti totiž recidivistu 

připodobňuje k pachateli, který svůj trestný čin předem naplánoval a jednal s rozmyslem.  

Takového pachatele zpravidla potrestá soud přísněji, neboť předem promyšlený trestný čin 

vykazuje vyšší míru nebezpečnosti a závažnosti než trestný čin spáchaný impulzivně ve 

vypjaté stresové situaci. Ze stejného důvodu by měl být potrestán přísněji i recidivista. Podle 

tohoto přístupu by tedy měl být udělován jakýsi „bonus“ pro recidivistu, kdy za každý trestný 

čin bude potrestán o něco přísněji, než za ten předchozí, přičemž největší rozdíl by měl být 

patrný mezi trestem za první a za druhý trestný čin, s tím, že s každým dalším trestným činem 

se bude postupně zmenšovat.
301

  

I tato teorie však skýtá několik problémů. V prvé řadě je založena na předpokladu, že 

každý recidivující pachatel svůj další trestný čin páchá s rozmyslem na základě předchozího 

racionálního uvážení. Nebere přitom v úvahu situaci, kdy například poprvé pachatel spáchá 

trestný čin krádeže, za který je potrestán a rozhodne se od další trestné činnosti upustit, ale 

vlivem své neopatrné jízdy způsobí dopravní nehodu s následkem smrti spolujezdce. I tento 

pachatel by byl potrestán jako recidivista, byť by to bylo v rozporu se smyslem předmětné 

teorie. Wasik předestírá další nedostatek, který však platí i pro výše zmíněné přístupy, a sice 

že slepě ignorují důležitou realitu, z níž je patrné, že přísnější trestání recidivistů v mnoha 
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případech není pravidlem, a často jsou jim, vzhledem k okolnostem konkrétního případu, 

ukládány tresty mírnější.
302

 

Ukládání trestů recidivistům v České republice 

Trestní zákoník reflektuje význam recidivy pro uložení trestu na více místech. Podle 

ustanovení § 42 písm. q) trestního zákoníku je recidiva přitěžující okolností, ke které však 

soud za určitých podmínek nemusí přihlédnout. Recidiva také může být znakem jak základní 

(například trestný čin krádeže podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku), tak kvalifikované 

skutkové podstaty (například trestný čin zpronevěry podle § 206 odst. 2 trestního zákoníku). 

Recidiva zvlášť závažného zločinu rovněž může být důvodem pro mimořádné zvýšení trestu 

odnětí svobody a je také okolností ovlivňující typ věznice, do které bude pachatel pro účely 

výkonu trestu odnětí svobody zařazen.
303

 Druh a výměru trestu ovlivňuje nepřímo také 

prostřednictvím kritéria možnosti nápravy pachatele, k němuž soud při ukládání trestu podle 

§ 39 odst. 1 trestního zákoníku přihlíží, neboť trestní minulost je jedním z kriminogenních 

faktorů uvažovaných při tvorbě pachatelovy prognózy.  

Vzhledem k tomu, že za rozhodující moment je považováno pravomocné odsouzení za 

trestný čin, rozlišuje trestněprávní teorie recidivu pravou a nepravou. Nepravou recidivou se 

rozumí případ, kdy se pachatel dopustí trestného činu v době mezi vyhlášením odsuzujícího 

rozsudku a právní mocí tohoto rozsudku.
304

 Pokud jde o nepravou recidivu, soud k ní jako 

k přitěžující okolnosti podle § 42 písm. q) nesmí přihlédnout (a to ani v případě, že by 

odsuzující rozsudek mezitím nabyl právní moci), i přesto však může v praxi představovat 

přitěžující okolnost neuvedenou v demonstrativním výčtu § 42.
305

  

Je zřejmé, že v českém právním řádu nebyl zcela přijat ani jeden z výše zmíněných 

přístupů ukládání trestů recidivistům, nicméně největší podobnost bychom pravděpodobně 

našli s Robertsovým přístupem. Zároveň je však patrná i tendence ukládat prvopachatelům 

tresty mírnější s odkazem na polehčující okolnost podle § 41 písm. p) trestního zákoníku. 

K přitěžujícím okolnostem je sice soud povinen přihlédnout, jsou-li zjištěny, v případě 

§ 42 písm. q) trestního zákoníku, je mu však dána jistá míra diskrece, kdy podle povahy 

předchozího odsouzení je soud oprávněn toto předchozí odsouzení za přitěžující okolnost 
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nepovažovat. To znamená, že recidivu jako přitěžující okolnosti ve skutečnosti nelze zploštit 

na pouhou existenci pravomocného odsuzujícího rozsudku, nýbrž je nutno k jejímu hodnocení 

přistupovat z komplexního materiálního úhlu pohledu. To je patrné již z rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z roku 1965, podle nějž mají soudy přihlížet k povaze trestné činnost, době 

uplynulé od posledního potrestání, k celkovému způsobu pachatelova života a rovněž 

zkoumat spojitost předchozího odsouzení zejména v tom smyslu, zda nebyl nový trestný čin 

ovlivněn stejnými pohnutkami.
306

 Vedle toho je také třeba posuzovat, jaký trest byl pachateli 

uložen, zda jej vykonal a odsouzení není zahlazeno. Význam má také působení trestu na 

pachatele, jeho chování po odsouzení, ve výkonu a po výkonu předchozího trestu.
307

 

Ustanovení § 42 písm. q) trestního zákoníku navíc tento okruh rozšiřuje o posouzení, zda 

pachatel započal léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení v případě, že se 

jedná o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím 

vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním.  

Zásadním aspektem posuzování recidivy je doba uplynulá od předchozího 

odsouzení. Již na základě intuice je patrné, že plynutí času oslabuje závažnost trestného činu, 

kterého se pachatel v minulosti dopustil a nedopustí-li se po delší dobu žádného dalšího 

trestného činu, může to naznačovat jeho rozhodnutí zdržet se páchání další trestné činnosti, 

zatímco pokračování v trestné činnosti, i po zkušenosti s předchozím odsouzením, svědčí 

spíše o opaku. Navíc vzhledem k tomu, že jedním z účelů trestu je také náprava pachatele, 

není žádoucí, aby pachatel nesl například následky své nerozvážnosti a nezkušenosti v mládí 

po celý svůj život.  

Trestní zákoník však blíže nestanoví, jaká doba je dostatečně dlouhá na to, aby 

k dřívějšímu odsuzujícímu rozsudku již nebylo přihlíženo. Alespoň rámcové řešení proto 

poskytuje Nejvyšší soud, podle nějž je ve vztahu k recidivě sice možno přihlížet i k velmi 

starým odsouzením, nicméně uplynutím doby deseti let od předchozího odsouzení je již 

v zásadě ve všech případech recidiva vyloučena, a to i s ohledem na kriminologické poznatky, 

které ukazují, že nebezpečí recidivy prudce klesá po 3-5 letech. Tím se ale nevylučuje 

existence zcela výjimečných případů, kdy bude i po takto dlouhé době nutno ke 

kriminologicky významnému vztahu mezi spáchanými trestnými činy přihlédnout.
308

 Z 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu současně vyplývá, že doba tří let od předchozího 
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odsouzení zpravidla pro odhlédnutí od recidivy nepostačuje.
309

 Z usnesení Nejvyššího soudu 

z roku 2015, v němž přisvědčil odvolacímu soudu, dokonce vyplynulo, že ani doba osmi let 

od předchozího odsouzení nebyla v daném případě dostatečně dlouhá na to, aby na něj nebylo 

možno hledět jako na přitěžující okolnost.
310

 

Hodnocení recidivy pachatele ovlivňuje i institut zahlazení odsouzení, kdy se na 

pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Bez ohledu na to, zda fikce neodsouzení nastala ze 

zákona nebo rozhodnutím soudu, nemůže se jednat o recidivu ve smyslu přitěžující 

okolnosti.
311

 Bylo-li odsouzení zahlazeno, znamená to, že záznam o předchozím odsouzení již 

není vykazován ve výpisu z Rejstříku trestů, nicméně v samotném Rejstříku trestů zůstává a 

orgány činné v trestním řízení si mohou pro účely trestního řízení vyžádat opis Rejstříku 

trestů, v němž se záznamy již zahlazených odsouzení uvádí. Nabízí se tedy otázka, proč je 

předchozí odsouzení v Rejstříku trestů stále vedeno, když by se nemělo k již zahlazeným 

odsouzením přihlížet. Vezmeme-li v úvahu, že k zahlazení některých odsouzení může dojít po 

relativně krátké době, v některých případech dokonce již výkonem trestu (např. trest obecně 

prospěšných prací), ztratil by soud vymazáním záznamů zcela přehled o trestní minulosti 

pachatele. Tento přehled je přitom pro soud při ukládání trestu nezbytný, neboť i tehdy, když 

nemůže přihlédnout k předchozímu odsouzení jako k přitěžující okolnosti v důsledku jeho 

zahlazení, může přihlížet k tomu, že pachatel se již dopustil trestného činu a učinit 

odpovídající závěry o jeho osobě a možnosti nápravy, což se na druhu a výměře trestu může 

rovněž projevit. Ve srovnání s přihlédnutím k recidivě jako přitěžující okolnosti by se však 

tento postup měl na výsledném trestu projevit v menší míře, aby zbytečně nedocházelo 

k oslabování institutu zahlazení odsouzení.
312

  

Dospěje-li soud k závěru, že v případě recidivy uloží přísnější trest, vyvstává otázka, 

jaké zpřísnění trestu pro recidivistu je ještě proporcionální a legitimní? Trestní zákoník 

v tomto ohledu neposkytuje žádné instrukce a ponechává toto rozhodnutí zcela na uvážení 

soudu. Jedinou výjimku představuje institut mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. 

V případě naplnění podmínek uvedených v ustanovení § 59 odst. 1 trestního zákoníku, a 

pokud se soud rozhodne k mimořádnému zvýšení přistoupit, zvyšuje se horní hranice trestní 

sazby za daný trestný čin o jednu třetinu, přičemž soud musí uložit trest v horní polovině takto 
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zvýšené trestní sazby. Výměra trestu v tomto případě může přesáhnout délku dvacet let, 

nikoliv však maximální hranici v délce třiceti let. 

Zahraniční přístupy k ukládání trestů recidivistům 

Přístup velmi podobný přístupu podle českého trestního zákoníku k ukládání trestů 

recidivujícím pachatelům zvolil například švédský trestní zákoník. Podle něj v případě, že 

pachatel již v minulosti byl uznán vinným trestným činem, uloží soud tomuto pachateli 

přísnější trest, ledaže by pachatel již byl ve zkušební době a rozhodnutí o jeho výkonu by se 

jevilo jako dostatečné. Soud přitom musí, z hlediska rozhodnutí o míře zpřísnění trestu, vzít 

do úvahy rozsah předchozí trestné činnosti, dobu uplynulou mezi jednotlivými trestnými činy, 

podobnost mezi předchozími a současnými trestnými činy, jakož i jejich závažnost. Recidiva 

je tedy rovněž chápána jako okolnost zpřísňující trest a švédský soud při jejím posuzování 

přihlíží k podobným kritériím, jako český soud. Odlišnost představuje pouze možnost 

reflektovat recidivu nikoliv jen prostřednictvím uložení nového přísnějšího trestu, ale i 

pomocí rozhodnutí o tom, že se podmíněný trest odnětí svobody vykoná, dopustil-li se 

pachatel trestného činu ve zkušební době, což je také jedna z metod, jak zabránit nežádoucí 

kumulaci dosud nevykonaných trestů. 

Ani přístup používaný v anglickém právním řádu není, co se míry určitosti právní 

regulace týče, zásadně odlišný od českého a švédského. Na základě Criminal Justice Act 

2003: Section 143 (2) soud musí při posuzování závažnosti trestného činu považovat každé 

předchozí odsouzení pachatele za přitěžující okolnost. Potud je postup soudu obligatorní, 

nicméně prostor pro diskreci soudu je přece jen dán, když se dodává, že takto soud postupuje 

pouze tehdy, považuje-li to za přiměřené vzhledem k povaze trestného činu, jeho souvislosti 

s přechozími odsouzeními a době, která od posledního odsouzení uplynula.
313

 Ani zde však 

nejsou, jak míra zpřísnění trestu, tak obsah jednotlivých pojmů, blíže specifikovány. Není 

však bez zajímavosti, že i v praxi anglických soudů se jako doba dostatečná pro odhlédnutí od 

předchozího odsouzení ujala doba deseti let.
314

 

Naproti tomu z přístupu k trestání recidivy v USA jednoznačně vyplývá snaha o 

kvantifikaci a systematizaci pomocí „Sentencing Guidelines“ na úkor možnosti soudního 

uvážení. Americký přístup k trestání recidivistů sleduje sice stejnou filozofii, jako přístupy 

jmenované výše, tedy pachatel s předchozím trestním záznamem si zaslouží přísnější trest, 
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avšak činí tak podstatně sofistikovaněji – pomocí bodového systému. Kriminální historie 

pachatele je ohodnocena body, např. 3 body za každé odsouzení k trestu odnětí svobody 

v délce přesahující jeden rok a jeden měsíc, 2 body za každé odsouzení k trestu odnětí 

svobody v délce alespoň 60 dnů nebo 2 body dopustil-li se pachatel trestného činu ve 

zkušební době. Na základě počtu získaných bodů je poté pachatel zařazen do příslušné 

kategorie I – VI, k nimž je přiřazena odpovídající délka trestu odnětí svobody (např. pokud 

pachatel získal 4 – 6 bodů, je zařazen do kategorie III a je-li stupeň závažnosti spáchaného 

trestného činu například 7, v úvahu připadá trest odnětí svobody v délce 4 – 7 měsíců). 

V případě, že by však existovaly okolnosti odůvodňující závěr, že takto dosažená kategorie 

neodpovídá skutečnosti, je možné ji dodatečně modifikovat a to jak směrem nahoru, tak 

směrem dolů.
315

 Bodování kriminální historie se v USA neuplatňuje pouze na federální 

úrovni, ale přistoupily k němu i některé státy, kupříkladu stát Minnesota, ačkoliv pro 

udělování bodů za spáchané trestné činy používá odlišnou metodiku.  

Jednoznačný a poměrně nekomplikovaný postoj k trestání recidivistů byl zaujat ve 

slovenském právním řádu, kdy podle ustanovení § 38 odst. 5 a 6 sl. tr. zák. při opětovném 

spáchání zločinu dochází k obligatornímu zvýšení dolní hranice zákonné trestní sazby o 

polovinu, při opětovném spáchání zvlášť závažného zločinu dokonce o dvě třetiny. Tento 

postup však nelze použít v případě, kdy zákon za některý trestný čin stanoví trest odnětí 

svobody na dvacet pět let nebo doživotí. 

Ukládání trestů „notorickým“ recidivistům  

Jak již bylo zmíněno výše, trest ukládaný recidivistovi nelze z důvodu zachování 

zásady proporcionality trestu zpřísňovat neomezeně. S tím přímo souvisí poměrně palčivý 

problém, a sice jak přistoupit k ukládání trestů pachatelům, které bychom mohli označit jako 

pachatele notorické nebo pachatele „profesionální“. Tyto notorické pachatele je však podle 

Ashwortha pro účely správného potrestání nutno dále diferenciovat na pachatele, kteří jsou 

skutečnými profesionály a notorické pachatele drobné kriminality. Tyto dvě skupiny se liší 

v tom, že první z nich sdružuje pachatele, kteří páchají trestnou činu plánovanou na základě 

předchozího racionálního uvážení, často se specializují na konkrétní druh trestné činnosti, 

která může představovat hlavní zdroj jejich příjmů. Druhá skupina jsou pachatelé, kteří se 

také opakovaně dopouštějí trestné činnosti, ale jde převážně o trestnou činnost bagatelní, k níž 

se uchylují v důsledku sociálního vyloučení. Je zřejmé, že mezi těmito pachateli je podstatný 
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rozdíl, který by se měl projevit i při ukládání trestů, byť se v obou případech jedná o 

recidivisty.
316

 Ukládání trestů notoricky recidivujícím pachatelům proto není jednoduchou 

disciplínou a napříč různými právními řády a různými obdobími lze zaznamenat řadu pokusů 

o vývoj efektivní metody, z mého pohledu však dosud žádná nedosáhla zcela přesvědčivých 

výsledků.  

Jednou z těchto metod je nepochybně metoda zvaná „třikrát a dost“ nebo také „three-

strikes law“. Tato metoda vycházející z eliminační teorie trestání byla uzákoněna ve státě 

Kalifornie v roce 1994 za účelem dlouhodobé či trvalé pachatelů, kteří se opakovaně 

dopouštěli závažných trestných činů jako loupež, znásilnění nebo vražda, prostřednictvím 

ukládání trestů od dvaceti pěti let odnětí svobody po doživotí. I v mnoha dalších státech 

federace byly později přijaty modifikace této metody, avšak v Kalifornii se vyvinula ve svou 

asi nejextrémnější verzi, kdy trest za druhý trestný čin se zdvojnásoboval a tuto metodu bylo 

dokonce možné za určitých okolností vztáhnout i na pachatele méně závažných trestných 

činů, jako je například krádeže. Tato praxe však časem vedla k  neúnosnému přeplnění věznic, 

a tudíž i enormnímu zvýšení výdajů státního rozpočtu na jejich provoz, což nakonec vyústilo 

ve změnu této metody tak, aby připadala v úvahu pouze u závažné trestné činnosti.
317

 

V Anglii kupříkladu k této metodě nikdy nebylo přistoupeno, jediný náznak odlišného 

přístupu k recidivistům závažnějších trestných činů představuje ukládání trestů na základě 

Powers of Criminal Courts Sentencing Act 2000, podle nějž je v případě některých typů 

trestných činů stanoven minimální trest pro pachatele, který již v minulosti byl dvakrát za 

podobné trestné činy odsouzen. Tento postup však nemusí být soudem dodržen 

bezpodmínečně a je mu dána jistá míra diskrece, kdy může uložit i trest mírnější, pokud by se 

uložení přísnějšího trestu jevilo vzhledem ke všem okolnostem nespravedlivé.
318

  

Zvláštní způsob trestání některých pachatelů rovněž představuje zavedení institutu 

„dangerous offender“, tedy nebezpečný pachatel, kdy anglické soudy mají v zásadě tři 

možnosti, jak s těmito pachateli naložit. První a nejpřísnější z nich je obligatorní uložení 

trestu odnětí svobody na doživotí, pokud se pachatel dopustí některého z vybraných trestných 

činů a soud tento postup shledá spravedlivým vzhledem k tomu, že pachatele považuje za 

nebezpečného. Druhou, o něco mírnější možností je uvěznění pachatele na určitou minimální 
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dobu s tím, že uvěznění může trvat i po delší dobu, dokud není jistota, že nebezpečnost 

pachatele pro společnost poklesla do té míry, aby mohl být propuštěn. Poslední možností je 

nakonec uložit pachateli prodloužený trest. Nebezpečný pachatel je přitom identifikován na 

základě dvou kritérií, a sice existence významného rizika opětovného spáchání některého 

z vybraných trestných činů a existence významného rizika, že tímto potenciálním trestným 

činem způsobí závažnou škodu. Tento přístup k trestání notorických pachatelů nicméně byl 

v minulosti předmětem kritiky hlavně kvůli posouzení nebezpečnosti pachatele založeného na 

odhadu, který, jak ukázala statistická data, bývá úspěšný asi v 50 % případů.
319

 

Zavedení metody „třikrát a dost“ vyzkoušelo i Slovensko, kdy § 47 odst. 2 obsahuje 

taxativní výčet vybraných trestných činů a dopustí-li se jich pachatel (třebaže ve stádiu 

pokusu) i přesto, že již byl za takového trestné činy dvakrát odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody, soud je povinen mu uložit trest odnětí svobody na doživotí nebo 

v délce dvaceti pěti let. Trest odnětí svobody na doživotí uloží tehdy, vyžaduje-li to účinná 

ochrana společnosti a není naděje, že by trest odnětí svobody v délce dvaceti pěti let 

k nápravě pachatele postačil. Pokud soud dospěje k závěru, že tyto dvě kumulativní podmínky 

splněny nejsou, uloží trest odnětí svobody v délce dvaceti pěti let, nebrání-li tomu okolnosti 

hodné zvláštního zřetele. Lata upozorňuje na značnou přísnost této úpravy, neboť, jak si lze 

povšimnout, u většiny vyjmenovaných trestných činů postačuje naplnění základní skutkové 

podstaty a jde přitom o případy relativně běžné kriminality, která by za normálních okolností 

byla postihována středně přísnými tresty.
320

 

V českém trestním právu v minulosti za účelem trestání některých recidivistů existoval 

institut zvlášť nebezpečného recidivisty. Za zvlášť nebezpečného recidivistu byl podle 

§ 41 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon označen pachatel, který znovu spáchal zvlášť 

závažný úmyslný trestný čin, ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný úmyslný trestný 

čin potrestán a jestliže tato okolnost pro svou závažnost (zejména s ohledem na dobu 

uplynulou od předchozího odsouzení) podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu 

pro společnost. Okruh zvlášť závažných úmyslných trestných činů byl určen jednak 

taxativním výčtem a jednak všemi úmyslnými trestnými činy, za něž zákon stanovil trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let. Původně přitom byla 

rozlišována ještě jedna kategorie zvlášť nebezpečných recidivistů, kteří soustavně páchali 
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trestné činy stejné povahy, od níž ale bylo později upuštěno.
321

 Při ukládání trestu se tento 

institut projevil zvýšením horní hranice trestní sazby o jednu třetinu, přičemž trest byl ukládán 

v horní polovině takto zvýšené trestní sazby.  

V platné právní úpravě sice bylo od institutu zvlášť nebezpečného recidivisty formálně 

upuštěno, avšak s drobnými odlišnostmi v zásadě přetrvává v podobě mimořádného zvýšení 

trestu odnětí svobody. Jednu z těchto odlišností představuje fakultativní, nikoliv obligatorní 

uložení trestu v horní polovině trestní sazby, jejíž horní hranice se zvýšila o jednu třetinu, a to 

za splnění podmínky vysoké závažnosti tohoto zvlášť závažného zločinu vzhledem k recidivě 

nebo ztížené možnosti nápravy pachatele. Zatímco ale v případě ukládání trestu zvlášť 

nebezpečnému recidivistovi nesměla zvýšená horní hranice překročit patnáct let, současný 

institut mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody umožňuje, aby horní hranice převyšovala 

dvacet avšak nikoliv třicet let. Dalo by se tedy říci, že na jednu stranu došlo k posunu směrem 

ke zpřísnění, na druhou stranu se zároveň rozšířila v diskrece soudu, což umožňuje lepší 

individualizaci trestu. Nikoliv ve všech případech je však nový postup pozitivně kvitován, 

například Solnař považuje možnost překročit hranici dvaceti let za takový rozpor se zásadou 

přiměřenosti trestu, který je recidivou neodůvodnitelný.
322

 

Další ze způsobů trestání notorických pachatelů, který je podle mého názoru rovněž 

vhodné alespoň okrajově zmínit, je tzv. selektivní inkapacitace, jenž se ujala zejména 

v některých státech USA. Teorie selektivní inkapacitace vychází z premisy, že lze vybrat 

nebezpečné pachatele, u nichž hrozí vysoké riziko recidivy, kterým je nutno uložit dlouhé 

nepodmíněné tresty odnětí svobody, eliminovat je tak ze společnosti a zabránit jim v páchání 

další trestné činnosti. Tento přístup však s sebou přináší mnohé problémy, které převážně 

souvisejí s problematikou proporcionality trestu. Aplikace selektivní inkapacitace totiž 

ukládání trestu překlápí do roviny prevence, kdy pachatelé nejsou trestání za své činy, nýbrž 

za to, čeho by se v budoucnu mohli dopustit. Tím se zcela vytrácí vztah mezi trestem a 

trestným činem a dochází k narušení principu proporcionality trestu vůči povaze a závažnosti 

trestného činu, za který je ukládán.
323

 

Zásadním problémem selektivní inkapacitace je rovněž nalezení algoritmu pro 

identifikaci pachatelů, kteří by měli být objektem inkapacitace. Nejčastěji půjde o 

vyhodnocování nejrůznějších kriminogenních faktorů, jako je trestní minulost, životní styl 
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apod.
324

 Odhlédneme-li od praktické stránky věci, tedy že systém, který by takovéto pachatele 

dokázal dostatečně spolehlivě rozeznat, prozatím neexistuje,
325

 taková praxe by znamenala 

také nepřiměřené ohrožení principu rovnosti. Jinými slovy, podstatou selektivní inkapacitace 

je totiž ukládání neproporcionálně dlouhých trestů pouze některým pachatelům a minimálně o 

legitimitě tohoto postupu lze mít proto jisté pochybnosti. 
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Závěr 

Jedním z cílů mé práce bylo přiblížit čtenáři, že uložení trestu je složitý a komplexní 

proces, v rámci něhož musí soud zodpovědět mnoho otázek a učinit často nelehká rozhodnutí, 

přičemž na mnohých odpovědích dosud nepanuje obecná shoda. Mým záměrem bylo 

představit, jak proces rozhodnutí o výměře a druhu trestu probíhá, zejména jaké všechny 

aspekty trestného činu a osoby pachatele je nutné posuzovat, a to nejen jednotlivě ale i 

v jejich celkovém souhrnu. Rovněž jsem se snažila upozornit na to, že ačkoliv společnost 

v tomto ohledu urazila velký kus cesty, systém ukládání trestů je oblast, která je podrobena 

neustálému zkoumání a hodnocení a recept na dokonalý algoritmus pro uložení spravedlivého 

a účelného trestu dosud nebyl nalezen.  

Dále bylo mým cílem naznačit problémy či otázky související s ukládáním trestů a 

předestřít řešení zvolená v zahraničních právních řádech. Vývoj společnosti a nové 

společenské události totiž vytvářejí pro zákonodárce i soudce stále nové otázky a odhalují 

nové oblasti trestání, které je možné zlepšit či zdokonalit. Jako příklad může posloužit situace 

spojená s pandemií onemocnění COVID-19, která odhalila nedostatek v koncepci okolností 

podmiňujících použití vyšší trestní sazby. V této práci jsem se rovněž pokusila nastínit 

některé další problémy, jejichž zkoumání a řešení by mohlo znamenat potenciální zlepšení 

systému ukládání trestů.  

Kupříkladu se domnívám, že je dán velký prostor pro zefektivnění hodnocení 

jednotlivých kritérií ovlivňujících druh a výměru výsledného trestu, zejména pak 

polehčujících a přitěžujících okolností s důrazem na problematiku recidivy, jejichž přesný 

vliv na rozhodnutí o druhu a výměře trestu není prozatím zcela jasný. Tohoto by bylo možné 

docílit pomocí přijetí metodik, které by zároveň snižovaly riziko nekonzistentnosti 

v rozhodování soudů. Byť jsou v této práci nejrůznější metodiky tohoto typu předestřeny, 

považuji za důležité zdůraznit, že se jedná o pouhé návrhy, které by podle mého názoru měly 

sloužit soudům pouze jako jakási vodítka doporučujícího charakteru pro zjednodušení jejich 

nelehkého rozhodování. Rozhodně by neměly proces ukládání trestu zcela „mechanizovat“ a 

upozadit prostor pro úvahu soudu a kvalitu odůvodnění rozsudku, které pokládám za jeden 

z nedůležitějších prvků procesu ukládání trestů a je potřeba říci, že v mnoha případech je 

kvalita odůvodnění soudních rozhodnutí v České republice skutečně na vysoké úrovni. 

Další oblastí hodnou pozornosti je taktéž nedostatečné posuzování poměrů pachatele 

pro účely uložení individualizovaného a skutečně účelného trestu. Je zřejmé, že v tomto 

ohledu se soudy potýkají s nedostatečnými časovými možnostmi a prostředky, to však 

neznamená, že by nebylo možné přispět ke zlepšení této praxe i jinými způsoby. Tato otázka 
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navíc nabývá na důležitosti zejména nyní, když má státní zástupce povinnost navrhnout 

v obžalobě i druh a výměru trestu, což znamená, že zjišťování poměrů pachatele by měla být 

věnována větší míra pozornosti již v přípravném řízení.  

Větší transparentnosti a předvídatelnosti soudního rozhodování by rovněž mohlo 

napomoci stanovení alespoň určitých kritérií pro rozlišení primárního a sekundárního účelu 

trestu v typových případech nebo skupinách trestných činů, když uvážíme, že účel trestu je 

jedním ze směrodatných aspektů pro rozhodnutí o druhu a výměře trestu. 

Celkově se domnívám, že všechny výše zmíněné oblasti se v zásadě týkají širšího 

problému, a sice transparentnosti soudního rozhodování, kterou považuji za stěžejní nejen 

z hlediska veřejného mínění o spravedlnosti trestání v České republice, ale také ve vztahu 

k přijetí trestu pachatelem, a tudíž i naplnění jeho účelu.  

Výklad tématu ukládání trestů postupuje od obecného objasnění základních institutů a 

teorií k jednotlivým dílčím aspektům, jejichž úskalím je věnována podrobnější pozornost. 

Využity byly především knižní zdroje, a to jak národní, tak zahraniční literatury včetně 

odborných článků. Zejména pro účely komparace některých institutů se zahraničím byly 

využity internetové zdroje a v těch oblastech, ve kterých to bylo možné, jsem rovněž usilovala 

o propojení teorie s judikaturou.  

S ohledem na omezený rozsah diplomové práce mám za to, že všechny vytýčené cíle 

se mi podařilo vždy alespoň částečně splnit, s tím, že jsem se zaměřila pouze na ty instituty a 

problémy, které považuji za nejpodstatnější a doufám, že ačkoliv se nejedná o komplexní 

zpracování celého tématu ukládání trestů dospělým pachatelům, bude i přesto tato diplomová 

práce pro čtenáře přínosem. 
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Trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 
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Ukládání trestů dospělým 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá ukládáním trestů dospělým pachatelům. Úvodní 

kapitoly se věnují nejprve vymezení pojmu trestu a jeho postavení k ochranným opatřením, 

následně pak systému trestů, v rámci nějž jsou rozebrány různé druhy trestů a jejich třídění 

podle kritérií.  

Podstatná část práce je věnována výkladu problematiky účelu trestu, která je pro 

ukládání trestů výchozí. Účel trestu je popsán pomocí tří hlavních teorií trestání, a sice teorie 

absolutní, relativní a smíšené. Tyto teorie, jejich přístup k účelu trestu a historický vývoj jsou 

zde rozebrány podrobněji a to včetně jednotlivých modifikací. Tato kapitola se rovněž zabývá 

účelem trestu v českém právním řádu a v souvislosti s tím také otázkou primárního a 

sekundárního účelu trestu. V rámci této kapitoly je rovněž samostatně rozebrána problematika 

generální a individuální prevence, jenž má význam z hlediska rozlišení jednotlivých přístupů 

k účelu trestu dle uvedených teorií trestání. S účelem trestu úzce souvisí také idea 

spravedlivého trestu, jež je rovněž v této kapitole stručně rozebrána z perspektivy základních 

zásad trestání, kterými jsou proporcionalita, rovnost a zákonnost.  

Kapitola pojednávající o základních zásadách trestání propojuje teoretickou a hlavní 

část práce, jejímž předmětem je ukládání trestů ve smyslu rozhodnutí o druhu a výměře trestu 

pachateli trestného činu. Problematika ukládání trestů je zde uchopena pomocí jednotlivých 

aspektů posuzování trestného činu a jeho pachatele. Z hlediska systematiky jsou nejprve 

rozebrána základní kritéria pro rozhodnutí o trestu, zejména povaha a závažnost trestného 

činu a osoba pachatele. Následně je věnována pozornost vybraným polehčujícím a 

přitěžujícím okolnostem se zaměřením na jejich význam při ukládání trestu. Práce se rovněž 

věnuje institutům s těmito okolnostmi souvisejícím, kupříkladu zákazu dvojího přičítání či 

okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. 

Tato práce nepředstavuje komplexní zpracování tématu ukládání trestů dospělým, ale 

přibližuje proces ukládání trestů a poukazuje na konkrétní problematické otázky spojené 

s ukládáním trestů, jako je zejména kumulace trestů či hodnocení recidivy a doznání pachatele 

pro účely uložení trestu. Tato práce se rovněž zabývá možností aplikace některých institutů 

ukládání trestů používaných v zahraničních právních řádech v České republice. 
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Imposing punishments on adults 

Abstract 

This thesis deals with the imposition of punishments on adult offenders. The 

introductory chapters are devoted first to the definition of the concept of punishment and its 

position in relation to protections measures, and then to the system of punishment, within 

which the different types of punishment and their classification according to various criteria 

are discussed.  

A substantial part of the work is devoted to the interpretation of the issue of the 

purpose of punishment, which is the starting point for the imposition of punishment. The 

purpose of punishment is described using the three main theories of punishment, namely 

retributive, utilitarian and mixed theories. These theories, their approach to the purpose of 

punishment and their historical development are discussed in more detail, including their 

various modifications. This chapter also deals with the purpose of punishment in the Czech 

legal system and, in connection, with the question of the primary and secondary purpose of 

punishment. This chapter also includes a separate discussion of the issue of general and 

individual prevention, which is important in terms of distinguishing the different approaches 

to the purpose of punishment according to the above-mentioned theories of punishment. 

Closely related to the purpose of punishment is the idea of just punishment, which is also 

briefly discussed in this chapter from the perspective of the fundamental principles of 

punishment, which are proportionality, equality and legality.  

The chapter on the basic principles of sentencing links the theoretical part of the thesis 

with the main part, which deals with sentencing in the sense of deciding the type and amount 

of punishment to be imposed on the offender. The issue of imposing punishment is grasped 

here by means of the individual criteria for assessing the offence and the offender. From the 

systematic point of view, first there are discussed the basic criteria for the decision on 

punishment, in particular the nature and gravity of the offence and the nature of the offender. 

Secondly an attention is given to selected mitigating and aggravating circumstances, focusing 

on their relevance in sentencing. The thesis also discusses the institutes related to these 

circumstances, for example, the prohibition of double counting or the circumstances 

conditioning the application of a higher penalty rate. 

This thesis does not provide a comprehensive treatment of the topic of adult 

sentencing, but explains the process of imposing a sentence and highlights specific 

problematic issues that may arise, in particular the accumulation of sentences or the 



 

 
 

 

assessment of recidivism or confession of the offender for the purposes of imposing a 

sentence. This thesis also deals with the possibility of applying certain sentencing institutes 

used in foreign legal systems in the Czech Republic.  
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